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Targi zwierząt domowych
Prezentacja zwierząt go-
spodarskich
Wyścigi furmanów

LOTERIA O JAGNIĘ I  PROSIAKA  |   WSTĘP WOLNY

Złote Orły 
Cały siatkarski świat 

oklaskuje polskich 
mistrzów. Orły Vitala 
Heynena sięgnęły we 
Włoszech po mistrzo-
stwo świata, pokonu-
jąc w fi nale Brazylię 
3:0.

- Obronić 
t y -

tuł jest 
z a w s z e 
znacznie 
trudniej. 
Tym bar-
dziej że 
to była 
n o w a 
g r u p a 
zawod-
n i k ó w 
- po-
w i e -
d z i a ł 
Fabian 
Drzyzga, jedna z kluczowych po-
staci zwycięskiego zespołu. Polacy 
rzucili się na rywala z impetem. 
Brazylijczycy zagrali znacznie sła-
biej, niż wcześniejsi przeciwnicy na 
polskiej drodze po złoto, Serbowie 
czy Włosi. – Ten fi nał był łatwiejszy 

niż cztery lata 
temu. Te-
raz po-
z o s t a j e 
pytanie, 
czy ta 

Brazylia 
była dużo 

gorsza, czy 
to jednak my za-

graliśmy dużo 
lepiej – 

stwier-
d z i ł 

Drzyzga. 
Po złoto 

poprowadził 
Polaków bel-
gijski szkole-
niowiec Vi-
tal Heynen, 
wyłoniony w 
trakcie dłu-
giej, dla nie-

których zbyt 
długiej selekcji. W niedzielę Hey-
nen udowodnił malkontentom, 
że połączenie belgijskiej i polskiej 
myśli szkoleniowej może być ideal-
ną mieszanką wybuchową.  (jb)
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Czas wyborów
WYDARZENIE: Przed nami wyborczy weekend. W piątek i sobotę pójdziemy do 
urn, by wybrać samorząd w swojej miejscowości oraz w jednej trzeciej kraju również 
senatora dla swojego okręgu wyborczego. Lokale będą czynne w godz. 14.00-22.00 
w pierwszym dniu wyborów oraz w godz. 8.00-14.00 dnia drugiego.

Beata Schönwald

Według statystyk, wybory 
komunalne nie cieszą się 
wśród mieszkańców RC 

wielkim zainteresowaniem. Tym 
bardziej więc, zwłaszcza w mniej-
szych miejscowościach, pojedynczy 
wyborca jest w stanie przechylić 
szale zwycięstwa w jedną lub drugą 
stronę. Podobnie na Zaolziu, gdzie 
największe miasta liczą zaledwie 
kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, 
a pozostałe miejscowości raptem po 
kilka tysięcy, każdy głos ma swoją 
wagę. Stąd apel Rady Kongresu Pola-
ków, by „iść do wyborów”.

Kogo wybierać, to rzecz indywidu-
alna i sprawa sumienia. Jeżeli jednak 
zależy nam na tym, by o losach na-
szej gminy decydowało np. jak naj-
więcej Polaków, nie ma problemu. 
W większości miejscowości Zaolzia 
znajdziemy nazwiska polskich dzia-
łaczy praktycznie na wszystkich li-
stach. Wybory komunalne jako jedy-
ne mają bowiem to do siebie, że dają 
możliwość głosowania na konkretne 
osoby i to z różnych list.

Jak zatem należy głosować? Sposo-
by są trzy. Pierwszy zakłada oddanie 
głosu na jedną jedyną partię. Wtedy 

stawiamy duży krzyżyk koło jej na-
zwy, akceptując w ten sposób wszyst-
kich kandydatów w takiej kolejności, 
w jakiej zostali zapisani na liście. 
–  Jeżeli chcemy wesprzeć wybrane-
go kandydata, to wybierajmy całą 
listę. Stawiamy więc duży krzyżyk 
obok nazwy listy. To najlepsze roz-
wiązanie. Oddając bowiem wszystkie 
swoje głosy na jedną listę, wspieramy 
tego kandydata najbardziej, jak tylko 
możemy – uważa członek Rady Kon-
gresu Polaków w RC, Dariusz Branny. 

Drugi sposób pozwala na wybór 
konkretnych ludzi z różnych ugru-
powań. Polega na tym, że stawiamy 
małe krzyżyki koło nazwisk tych 
osób, które chcemy, by reprezento-
wały nas w gminie. Należy jednak 
pamiętać, że krzyżyków nie może 
być więcej, niż wynosi liczba człon-

ków samorządu danej gminy. Nato-
miast trzeci sposób to kombinacja 
pierwszego i drugiego. Pozwala on na 
postawienie dużego krzyżyka koło 
danej partii oraz wybór konkretnych 
kandydatów z innych list. Jak traktu-
je się taki głos? Najpierw sumuje się 
małe krzyżyki koło konkretnych na-
zwisk, a następnie z oznaczonej listy 
uwzględnia się tylu kolejnych kandy-
datów, ilu potrzeba, by uzyskać licz-
bę radnych w gminie. – Ważne jest, 
aby przy wypełnianiu karty do głoso-
wania nie popełnić błędu, z powodu 
którego nasz głos byłby nieważny. 
Np. nie możemy postawić dwóch du-
żych krzyżyków obok dwóch nazw 
list. Nasz głos nie będzie też ważny, 
jeżeli oznaczymy więcej kandyda-
tów, niż wynosi liczba radnych. W ta-
kim przypadku wszystkie nasze gło-
sy będą nieważne – ostrzega Branny.

O wiele prostsze zasady dotyczą 
głosowania w wyborach senackich, 
które równolegle z wyborami komu-
nalnymi odbędą się m.in. w karwiń-
skim okręgu wyborczym nr 74. Wy-
borca wybiera tylko jedno nazwisko 
i wrzuca do urny kopertę z tą listą, 
na której się ono znajduje. Niczego 
na niej nie dopisuje i niczego też nie 
skreśla.

 Ciąg dalszy na str. 3
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Rynek jest wizytówką każdego miasta. Kroki turystów, którzy po 
raz pierwszy przyjeżdżają w nowe miejsce, zmierzają zazwyczaj na 

główny plac miejski. O pięknie rynku decyduje jego architektura, stan, w 
jakim znajdują się kamienice (a przede wszystkim ratusz), ale też klimat 
tego miejsca, to, czy toczy się tutaj życie. Pusty rynek sprawia wrażenie 
smętnego. Powoduje, że całe miasto wydaje nam się pogrążone w letar-
gu. Wszystko musi być jednak z umiarem.

Ostatnio zawitałam na Rynek Staromiejski w Pradze. Nikt chyba nie 
ma wątpliwości, że jest piękny, lecz w momencie, kiedy przez niego 
przechodziłam, zmierzając – na szczęście – w spokojniejsze miejsce, nie 
potrafi łam docenić jego uroku. Wszystko dlatego, że trzeba było kluczyć 
slalomem między grupami turystów, niemal szczelnie wypełniającymi 
przestrzeń i uważać, by się nie nadziać na kij do selfi e. 

Inne, mniejsze miasto i inny rynek. W Rzeszowie. Muszę przyznać, że 
mnie zauroczył, tak samo, jak cała rzeszowska starówka, po której mia-
łam okazję spacerować w ub. tygodniu. Co nie znaczy, że ten rynek był 
bez wady. Wzdłuż całej jednej jego ściany rozstawione były, szczelnie do 
siebie przylegające, ogromne parasole czy raczej płócienne dachy, sku-
tecznie zasłaniające widok. – Radni uznali, że skoro są jednolite (wszyst-
kie w jednym kolorze i z reklamą pewnego browaru – przyp. red.) – to 
mogą sobie stać – powiedział mi pewien rzeszowianin. No cóż – trzeba 
iść na kompromis: albo latem ogródki restauracyjne będą zacienione i 
ludzie będą przychodzili na rynek, albo będzie elegancko, bez piwa, za to 
plac będzie świecił pustkami. I co tu wybrać?

Danuta Chlup
danuta.chlup@glos.live

NASZ »GŁOS«

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
Począwszy od 1 listopa-
da w mieście będzie obo-
wiązywał zakaz żebrania. 
Nie wolno będzie żebrać 
w historycznej części mia-
sta, w przejściu podziem-
nym, na nabrzeżu oraz na 
parkingach obok centrów 
handlowych. Zakaz nie 
dotyczy ofi cjalnie zgło-
szonych zbiórek charyta-
tywnych oraz maturzy-
stów, którzy w przebraniu 
wychodzą na miasto 
w ramach „ostatniego 
dzwonka”. Rozporządze-
nie umożliwi strażnikom 
miejskim rozprawienie się 
z żebrzącymi osobami, 
które uprzykrzają życie 
przechodniom.  (dc)

JABŁONKÓW/WISŁA
Członkowie jabłon-
kowskiego Fotoklubu 
prezentują właśnie swoje 
fotografi e w Wiśle. Eks-
pozycja została przygo-
towana we wrześniu w 
Galeryjce Wiślańskiego 
Centrum Kultury przy 
placu Hoff a 3 w samym 
centrum miasta. Wysta-
wa, która jest kontynu-

acją projektu „Wisła-Ja-
błonków – jesteśmy 
blisko siebie”, potrwa 
do 19 października. 
Można ją oglądać 
od poniedziałku do 
piątku w godzinach 
8.00-16.00. Wstęp 
jest wolny.  (wik)

ORŁOWA
Trzy jednostki straży 
pożarnej gasiły w pią-
tek pożar w budynku 
socjalnym w Porębie. 
Ogień pojawił się w jed-
nym z pokoi, w efekcie 
obiekt musiało opuścić 
40 osób; 25 dorosłych i 
15 dzieci. Na szczęście 
nikt nie odniósł obrażeń, 
a ugaszenie ognia zajęło 
strażakom zaledwie 20 
minut. Przyczynę pożaru 
wyjaśni prowadzone w 
tej sprawie dochodzenie. 
 (wik)

KARWINA
Od wczoraj ruszyła w 
mieście akcja rozda-
wania mieszkańcom 
kompletów toreb do 
sortowania odpadów. Do 
dyspozycji są dwa rodza-
je zestawów. Mniejszy 
obejmuje torby o pojem-
ności 20 litrów, większy 
o pojemności 40 litrów. 
Każdej rodzinie przysłu-
guje jeden z zestawów. 
Komplety toreb na śmieci 
należy odbierać we wła-
snym zakresie. 
 (sch)

ORŁOWA

JABŁONKÓW

CZESKI CIESZYN

KARWINA

R E G I O N
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środa

czwartek

dzień: 12 do 14 C 
noc: 10 do 8 C 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 13 do 5 C 
noc: 10 do 8 C 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 13 do 15 C 
noc: 8 do 6 C 
wiatr: 1-4 m/s

DZIŚ...
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października 2018

Imieniny obchodzą: 
Antoni, Teofi l
Wschód słońca: 6.44
Zachód słońca: 18.24
Do końca roku: 90 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
bez Przemocy
Światowy Dzień Zwierząt 
Hodowlanych 
Europejski Dzień Ptaków 
Dzień Anioła Stróża
Przysłowia: 
„Gdy w październiku 
ciepło chadza, w lutym 
mrozy naprowadza”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą: 
Gerard, Gerarda, Teresa
Wschód słońca: 6.46
Zachód słońca: 18.22
Do końca roku: 89 dni
Przysłowia: 
„Na Gerarda gdy sucho, 
lato będzie z pluchą”

POJUTRZE...
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października 2018

Imieniny obchodzą: 
Franciszek, Petroniusz
Wschód słońca: 6.47
Zachód słońca: 18.20
Do końca roku: 88 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Zwierząt 
Światowy Dzień Onkologii
Przysłowia: 
„Październik stoi u dwora, 
wykop ziemniaki pora”

POGODA

W OBIEKTYWIE...

REKLAMA

• Tablica pamiątkowa króla Jana III So-
bieskiego w Ołomuńcu odsłonięta. W 
uroczystości wzięła udział m.in. Barbara 
Ćwioro, ambasador RP w Pradze. To dru-
ga „polska” tablica w mieście nad Mora-
wą. Tablica upamiętnia pobyt króla Jana 
III Sobieskiego w Ołomuńcu podczas 
legendarnego przemarszu polskich wojsk 
przez Śląsk i Morawy pod Wiedeń w 
1683 r. i jest efektem działań w ramach 
bilateralnego projektu „Śladami Polaków 
na czeskim (austriackim) Śląsku/Stopami 
Poláků v českém (rakouském) Slezsku”. 
W 2014 r. przedsięwzięcie to zainicjowa-
ły Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Ostrawski 
oraz polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  (wik)
Fot. M. Krajewska/Ambasada RP w Pradze

Dom PZKO w Mostach 
koło Jabłonkowa 
powiększy się o okazałą 
dobudówkę. – Do zimy 
nową część budynku 
musimy zamknąć – 
stwierdza Andrzej 
Niedoba, prezes MK 
PZKO w Mostach.

Prace przy rozbudowie „Kaso-
wego” rozpoczęły się w czerw-
cu. W przyszłości w nowej 

części zostanie zainstalowana ekspo-
zycja architektury góralskiej. – Robo-
ty budowlane zakończymy jeszcze w 
tym roku, ale nie zakończy to jednak 
inwestycji. Nowa część budynku była 
nam bowiem potrzebna, by zyskać 
dojście do jego kolejnych kondygna-
cji. W momencie, gdy oddamy ją do 
użytku, będziemy więc mogli wziąć 
się na poważnie za kwatery na pod-
daszu, które także są ujęte w projek-
cie – tłumaczy Niedoba.

Realizowane obecnie przedsięwzięcie 
wyceniono na około 6 mln koron netto. 

Miejscowe Koło PZKO otrzymało do-
tację ze środków Senatu RP za pośred-
nictwem Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”. – Wsparło nas także fi nanso-

»Kasowy« jeszcze  większy

wo województwo morawsko-śląskie 
oraz gmina Mosty koło Jabłonko-
wa, która wyłożyła na ten cel 1,6 
mln koron. W rozbudowę zainwe-

stowaliśmy ponadto nasze własne 
pieniądze, a także fundusze, jakie 
przekazali nam prywatni sponsorzy 
– dodaje Andrzej Niedoba.  (wik)

• Dobudowana latem nowa część „Ka-
sowego” nabiera konkretnych kształ-
tów. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Komediowe 
popołudnie 

W ramach tegorocznej edycji 
Przeglądu Amatorskich Te-

atrów Gwarowych w Domu PZKO 
„Kasowy” w Mostach koło Jabłon-
kowa wystąpił w niedzielne popo-
łudnie zespół teatralny z Milikowa. 
– Milikowscy aktorzy przyjechali 
do nas ze swoją nową sztuką, któ-
ra miała premierę wiosną. „Fla-
cha” opowiada o tym „jak to han 
downi bywało”, ale widząc wasze 
siwe włosy, wiem, że większość z 
was doskonale pamięta, jak to kie-
dyś było i co można było załatwić 
za bombonierkę czy przysłowio-
wą fl aszkę. I o tym właśnie jest to 
przedstawienie – mówił, witając 
publiczność, Andrzej Niedoba, pre-
zes mosteckiego Koła PZKO.

W wypełnionej niemal do ostat-
niego miejsca sali widowiskowej 
„Kasowego” przez prawie dwie go-
dziny wybuchały w niedzielę grom-
kie salwy śmiechu. Spektakl napisa-
ny przez Jana i Irenę Czudków nie 
tylko bowiem przenosi publiczność 
o pół wieku wstecz, w czasy socjali-
zmu, ale obfi tuje w komiczne sytu-
acje i dowcipne dialogi. 

– W Mostach gramy już bodaj po 
raz piąty. Gospodarze chyba nas 
lubią, bo regularnie nas zapraszają. 
A my lubimy tu przyjeżdżać, ponie-

waż w „Kasowym” gra się nam bar-
dzo dobrze. Dodatkowo „Flacha” to 
kolejne nasze przedstawienie, któ-
re generalnie podoba się publicz-
ności – mówiła reżyser spektaklu, 
Halina Wacławek.

W rozmowie z „Głosem” przypo-
mniała też, że każdy kto nie widział 
najnowszej milikowskiej komedii, 
będzie miał taką szansę już w naj-
bliższy weekend. – Wybieramy się 
bowiem do Wędryni na „Melpome-
ny” i w niedzielę o godzinie 15.00 
zagramy w tamtejszej „Czytelni” – 
poinformowała Wacławek. 

Andrzej Niedoba zapowiedział 
z kolei, że tegoroczny Przegląd 
Amatorskich Teatrów Grających w 
Gwarze będzie miał swoją drugą 
odsłonę. – Ponieważ milikowskie 
przedstawienie jest długie, posta-
nowiliśmy nie zapraszać dziś in-
nych zespołów, ale za to rozbić tę 
imprezę na dwie części. Planujemy 
więc jeszcze jedno wydarzenie, a o 
jego terminie poinformujemy póź-
niej – stwierdził. 

Teatralny projekt mosteckiego 
Koła PZKO jest realizowany przy 
wsparciu fi nansowym Konsulatu 
Generalnego RP w Ostrawie oraz 
gminy Mosty koło Jabłonkowa. 
 (wik)

• Milikowski spektakl obfi tuje w 
komiczne sytuacje i dowcipne dia-
logi. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Pierwsze 
takie targowanie
W sobotę w Wędryni odbył się 

pierwszy Pchli Targ. Przez 
cztery godziny na piętrze w restau-
racji „U Bocka” można było kupo-
wać używane ubrania, zabawki, 
sprzęty domowe oraz najróżniejsze 
drobiazgi.

– Głównym organizatorem dzi-
siejszego wydarzenia jest moja 
mama i jak na pierwszy raz, my-
ślę, że jest nieźle. Mamy dziesięciu 
sprzedawców, a i kupujący nas od-
wiedzają – mówiła Michaela Lysko-
wa.

– Zdecydowaliśmy się zorgani-
zować ten targ, ponieważ chcemy, 
by w Wędryni coś się działo. By 
ludzie sami, oddolnie się organizo-
wali. Dlatego zależy nam nie tylko, 
aby można było dziś coś sprzedać 

lub kupić, ale by ludzie się tutaj 
spotkali, porozmawiali ze sobą i w 
efekcie lepiej się poznali – tłuma-
czyła pani Dagmar.

Jak tłumaczyła, przygotowania 
do imprezy zajęły jej trzy tygo-
dnie. – Przede wszystkim musieli-
śmy znaleźć odpowiednie miejsce 
i ta lokalizacja jest bardzo dobra. 
Poza tym trzeba było rozpropa-
gować tę inicjatywę. W gminie 
rozwiesiliśmy plakaty, ale rekla-
mowaliśmy nasz Pchli Targ głów-
nie na Facebooku. No i udało się, 
bo ludzie przychodzą. Teraz ruch 
jest wprawdzie mniejszy, bo mamy 
porę obiadową, ale liczymy, że po 
południu mieszkańcy znowu do 
nas zawitają – mówiła Lyskowa. 
 (wik)

• Pchli Targ odbył się w Wędryni po raz pierwszy. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Bogate plany
W ub. czwartek obradowała Rada 
Obwodowa PZKO obwodu gnoj-
nickiego. Rozmawiano o imprezach 
obwodowych oraz o wydarzeniach 
organizowanych przez poszczególne 
koła, które odbędą się jeszcze w 
tym roku. – Do imprez obwodo-
wych należą tradycyjne mistrzostwa 
drużynowe w kręglach, które tym 
razem odbędą się w hali sportowej 
w Ligotce Kameralnej. Należy także 
wymienić przedstawienie teatru 
amatorskiego z Ligotki, koncert je-
sienny zorganizowany pod kątem 
100-lecia niepodległości państwa 
polskiego w Trzycieżu. MK PZKO w 
Śmiłowicach zorganizuje prelekcję 
nt. tradycji świąt Bożego Narodzenia, 
Miejscowe Koło w Rzece zaprosi na 
polsko-czeskie przedstawienie Sceny 
Lalek „Bajka” – poinformował redak-
cję Paweł Pieter, prezes MK PZKO w 
Gnojniku.
Zaproszony na spotkanie dyrektor 
PSP im. Jana Kubisza, Tadeusz Grycz, 
poinformował obecnych o trwającym 
remoncie placówki oraz o planach 
rozbudowy szkoły w następnych 
latach. Uczestnicy spotkania podjęli 
decyzję o udziale w cieszyńskich ob-
chodach 100-lecia Niepodległości w 
niedzielę 21 bm.  (dc)

•••
Kto da pieniądze?
Karwina przy remoncie trzech zabyt-
kowych kamienic na rynku Masaryka 
będzie musiała się obejść bez wo-
jewódzkich pieniędzy. Próby pozy-
skania 100-milionowego zastrzyku 
fi nansowego spaliły na panewce. 
Miasto odkupiło kamienice szpecące 
od lat historyczne centrum Frysztatu 
od prywatnego właściciela, żeby 
przywrócić im dawny blask. O środki, 
które w stu procentach pokryłyby 
koszty remonty, zwróciło się do 
województwa morawsko-śląskiego. 
To jednak odmówiło wsparcia, argu-
mentując odpowiedzialnym i syste-
mowym sposobem gospodarowania 
funduszami. – Domy, które miasto 
Karwina planuje wyremontować, 
znajdują się co prawda w miejskiej 
strefi e zabytkowej, nie mają jednak 
statusu zabytku kultury – uzasadnił 
hetman Ivo Vondrák, zaznaczając, 
że województwo robi wszystko, by 
zachować wartość zabytków o cha-
rakterze ponadregionalnym. – W tym 
roku przeznaczymy z budżetu woje-
wódzkiego 37 mln koron na opiekę 
nad zabytkami – dodał Vondrák.
Zastępca prezydenta Karwiny, Karol 
Wiewiórka, potwierdził „Głosowi”, że 
nieprzyznanie dotacji wojewódzkiej 
nie oznacza rezygnacji z remontu. 
Tym bardziej, że wniosek o dofi -
nansowanie remontu zabytkowych 
kamienic miasto złożyło również w 
Ministerstwie Kultury RC.  (sch)

•••
Skałka świętuje
Jak ten czas leci. Upłynęło 90 lat od 
założenia schroniska turystycznego 
na Skałce. Z tej okazji w najbliższą 
sobotę o godz. 10.00 odbędzie się 
impreza jubileuszowa. Zagra kapela 
„Olza”. Obchody jubileuszu schro-
niska będą połączone z uczczeniem 
130-lecia Klubu Czeskich Turystów 
oraz 100. rocznicy powstania Cze-
chosłowacji. Turyści będą mogli 
„otrzymać” m.in. pieczątkę okolicz-
nościową oraz kupić pamiątkowe 
przedmioty.  (sch)

W SKRÓCIE

Czas wyborów
Dokończenie ze str. 1

W sobotni wieczór znane będą 
wyniki obu głosowań. W przy-

padku wyborów komunalnych w 
skład nowego samorządu wejdą te 
partie, które przekroczą 5-proc. próg. 
Natomiast co do konkretnych rad-
nych decydować będzie pozycja na 
liście oraz liczba uzyskanych głosów. 
W ostatecznym rozrachunku pierw-
szeństwo będą bowiem mieli ci kan-
dydaci, którzy zdobędą co najmniej 
o 10 proc. więcej głosów, niż wynosi 

średnia głosów oddanych na jednego 
kandydata z danej listy. Jeśli zaś cho-
dzi o wybory senackie, na ostateczny 
wynik przyjdzie nam prawdopodob-
nie poczekać aż do drugiej tury. Do 
uzyskania mandatu senatora potrze-
ba bowiem ponad połowy głosów. Je-
żeli nikt nie zdobędzie jej w pierwszej 
turze, to tydzień później rozegra się 
pojedynek między dwoma kandyda-
tami, którzy w pierwszym podejściu 
uzyskali najlepszy wynik.  

Literackie spotkanie
Przedstawiciele środowisk lite-

rackich z  kilku krajów europej-
skich spotkali się w ub. tygodniu 
w Krośnie. Od środy do niedzieli 
trwały na Podkarpaciu VI Polonijne 
Spotkania Literacko-Artystyczne, 
zorganizowane przez Stowarzysze-
nie „Wspólnota Polska” – Oddział 
w Rzeszowie oraz Regionalne Cen-
trum Kultur Pogranicza w Krośnie. 
W Spotkaniach uczestniczyły oso-
by reprezentujące Słowację, Rosję, 
Ukrainę, Węgry oraz Republikę Cze-
ską. Przedstawicielem RC była Da-
nuta Chlup, redaktor „Głosu” oraz 
autorka powieści „Blizna”. Uczest-
nikami byli zarówno poeci i proza-
icy, jak również osoby tłumaczące 
polskie utwory na języki obce lub 
też utwory obcojęzyczne na język 
polski. 

Punktem kulminacyjnym spotka-
nia była biesiada literacka w Bóbrce. 
Jan Wolski z Instytutu Filologii Pol-
skiej Uniwersytetu Rzeszowskiego 
przedstawił almanach, w którym 
znalazły się wiersze i fragmenty 
prozy uczestników tegorocznych 

Polonijnych Spotkań oraz krośnień-
skich twórców. Uczestnicy spotka-
li się także z młodzieżą licealną w 
Krośnie. Wolski poruszył podczas 
tego spotkania temat pewnych 
ograniczeń, z którymi muszą zmie-
rzyć się osoby piszące po polsku, a  
mieszkające poza krajem. Wynikają 
one z faktu, że twórcy ci na co dzień 
przebywają w środowisku posługu-
jącym się innym językiem. Dysku-
towano także o roli tłumacza, o tym, 
jak dobry przekład może podnieść 
wartość utworu, natomiast zły może 
mu zaszkodzić. 

Organizatorzy przygotowali dla 
gości bogaty program turystycz-
no-edukacyjny. Grupa zwiedziła 
Muzeum Podkarpackie i Centrum 
Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Dwo-
rek – Muzeum Marii Konopnickiej w 
Żarnowcu, Muzeum Przemysłu Naf-
towego w Bóbrce, zamek w Łańcucie 
oraz zabytkowe centrum Rzeszowa. 
Ostatni wieczór uczestnicy spędzili 
na koncercie muzyki dawnej, odby-
wającym się w ramach Krośnień-
skiej Jesieni Muzycznej.  (dc)
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Śladami pradziadka 
Darina Ničowa urodziła się i mieszka w Pradze, lecz jej wzorem, postacią, która mocno 
wpłynęła na jej życie, był jej pradziadek Polak. Zmarł podczas wojny w obozie koncentracyjnym 
Auschwitz. Janowi Fukale poświęciła trzy książki, które czekają na wydanie.

Danuta Chlup

W dzieciństwie każde wa-
kacje spędzałam w Kar-
winie, u babci i dziadka. 

Gwarę uważam za mój drugi język oj-
czysty, a tamte strony kojarzą mi się 
z ciepłem domu, z zapachami dzie-
ciństwa – mówi z uśmiechem 37-let-
nia aktorka, pisarka i podróżniczka. 
Rozmawiamy w jednym z pomiesz-
czeń Instytutu Polskiego w Pradze, 
kawałek od tętniącego życiem i wy-
pełnionego turystami Rynku Staro-
miejskiego. Spokój panujący w tym 
budynku pozwala nam przenieść się 
w inne strony i inne czasy.

Biografi a ojca 
z miłością pisana 
Pani Darina nie miała szansy poznać 
osobiście swojego pradziadka, po-
nieważ zmarł w 1943 roku. A jednak 
był jej bliski. – Od najmłodszych lat 
słuchałam opowieści babci Anny o 
losach pradziadka. Ta historia była 
przecież częścią jej dzieciństwa, Jan 
Fukała był jej ojcem – wyjaśnia moja 
rozmówczyni. – Decydujący był dla 
mnie moment, kiedy w 1992 roku 
brat babci, Gustaw Fukała, opraco-
wał szczegółową biografi ę ich ojca, 
aresztowanego w marcu 1940 roku 
za rozpowszechnianie polskich ulo-
tek, nawołujących do zjednocze-
nia się w walce przeciwko Trzeciej 
Rzeszy. Ręcznie, kaligrafi cznym pi-
smem, Gustaw opisał na czternastu 
stronach biografi ę ojca. Sam zrobił 
okładkę, a całość uzupełnił fotogra-
fi ami i kopiami dokumentów. Spo-
rządził cztery pamiątkowe egzem-
plarze „Życiorysu naszego Drogiego 
Ojca Jana Fukały” – jeden dla siebie, 
pozostałe dla swych sióstr Anny i 
Heleny oraz brata Władka. Losy ojca 
opisywał także w „Zwrocie”. Pani 
Darina dodaje, że Gustaw sam na 
własnej skórze doświadczył terroru 
okupanta. Został aresztowany razem 
z ojcem (miał wówczas 17 lat) i skaza-

ny na karę więzienia w wymiarze 21 
miesięcy, którą odbywał w Bytomiu. 
W odróżnieniu od ojca, po wyjściu 
z więzienia szczęśliwie wrócił do 
domu. 

Pani Darina wyciąga cenny ręko-
pis. W momencie, kiedy został spo-
rządzony, miała jedenaście lat. Od 
tego czasu losy pradziadka nie dawa-
ły jej spokoju. Później, już jako osoba 
dorosła, postanowiła uzupełnić luki 
w życiorysie Jana Fukały, zdobyć 
informacje, do których nie udało 
się, pomimo intensywnych starań, 
dotrzeć Gustawowi. – Rodzina nie 
miała żadnych informacji o tym, że 
o pradziadka, po jego zwolnieniu z 
więzienia w Rawiczu, upomniało się 
cieszyńskie gestapo i został przewie-
ziony do Auschwitz. Dopiero w lu-
tym 1943 roku prababcia otrzymała 
jego akt zgonu. Pradziadek zmarł 19 
stycznia, lecz władzom obozowym 
nie spieszyło się z wystawieniem 
dokumentu, został on sporządzony 
dopiero 6 lutego – opowiada pani 
Darina, dodając, że jest to zarazem 
dzień jej urodzin.

Tygodnie 
między życiem a śmiercią
Akt zgonu z Auschwitz był długo je-
dynym dokumentem świadczącym 
o pobycie Jana Fukały w obozie. 
Chociaż jego syn Gustaw pisał w la-
tach 90. oraz tuż po 2000 roku do 
Muzeum Auschwitz – nie uzyskał 
żadnych nowych informacji. Zmia-
na nastąpiła dopiero w epoce cyfry-
zacji, kiedy placówka wprowadziła 
kartoteki do komputerów, co ułatwi-
ło segregację i wyszukiwanie danych 
na temat konkretnych osób. 

– Te informacje czekały na mnie. 
Niestety, udało mi się do nich do-
trzeć dopiero przed kilku laty, kiedy 
żadne z dzieci Jana Fukały już nie 
żyło – mówi z żalem pani Darina. 

Odwiedziła archiwum w Cieszy-
nie, w 2014 roku pojechała do Oświę-
cimia.

– Umówiłam się z kierownikiem 

archiwum w Muzeum Auschwitz, 
panem Wojciechem Płosą. Poszedł 
mi na rękę. Podziwiam pracowników 
muzeum, którzy tak starannie dbają 
o zbiory i o stan placówki – mówi 
prażanka. 

Jej misja przyniosła owoce. Dzię-
ki informacjom, które otrzymała w 
oświęcimskim archiwum, udało jej 
się odtworzyć ostatnie tygodnie ży-
cia pradziadka. 

– Wizyta w oświęcimskim archi-
wum była dla mnie szczególna. Tak-
że dlatego, że pierwszy raz byłam w 
Auschwitz. Weszłam z panem Płosą 
na teren obozu tylnym wejściem i 
nagle zdałam sobie sprawę, że jest to 
miejsce, gdzie umierali ludzie, że już 
jestem za drutami kolczastymi. Po 
raz pierwszy zobaczyłam ostatnie, 
obozowe zdjęcia pradziadka. Woj-
ciech Płosa pokazał mi „Kalendarz 
wydarzeń w KL Auschwitz” Danuty 
Czech, gdzie pod datą 6 listopada 
1942 roku widnieje informacja, że 
tego dnia przybył do obozu trans-
port dziesiątków mężczyzn i kobiet, 
wraz z informacjami, jakie otrzymali 
numery obozowe. Wśród nowo przy-
byłych więźniów był mój pradziadek 
– dzieli się informacjami. – Zapozna-
łam się także z zapisami ze szpitala 
obozowego. Pradziadek leżał w blo-
ku, gdzie w 90 proc. leczono tyfus 
plamisty. Widocznie on także padł 
ofi arą panującej wówczas epidemii. 
Ze szpitala został co prawda po ja-
kimś czasie przeniesiony do bloku 
17a, lecz wkrótce potem zmarł. W 
akcie zgonu zapisane jest zapalenie 
mięśnia sercowego. Tak brzmiała 
ofi cjalna wersja, którą historycy, na 
przykład konkretnie Wojciech Płosa, 
niekoniecznie uważają za wiarygod-
ną. Wiadomo przecież, że więźniom, 
zwłaszcza chorym, wstrzykiwano 
zastrzyki fenolu do serca. Możliwe, 
że właśnie w taki sposób zmarł mój 
pradziadek.

Przesłuchiwany w Cieszynie
W Oświęcimiu prawnuczka Jana 

Fukały znalazła informacje nt. ostat-
nich tygodni jego życia i okoliczno-
ści jego śmierci. W Bundesarchiv 
w Berlinie, dokąd skierował ją kie-
rownik oświęcimskiego archiwum, 
dowiedziała się natomiast sporo o 
procesie swego pradziadka. Była za-
skoczona, kiedy otrzymała z Berlina 
68 stron dokumentacji dotyczącej 
przesłuchań Jana Fukały przed ge-
stapo w Cieszynie. – Zleciłam prze-
tłumaczenie tekstu profesjonalne-
mu tłumaczowi. Zainwestowałam 
w to, by móc szczegółowo zapoznać 
się z  przebiegiem przesłuchań, wy-
powiedziami pradziadka i członków 
jego rodziny, którzy także byli prze-
słuchiwani.

Nie tylko losy pradziadka, ale też 
przeżycia związane z poszukiwa-
niem informacji o nim, wywarły na 
Darinie Ničowej tak silne wrażenie, 
że postanowiła to wszystko przelać 
na papier. Ma gotowy rękopis powie-
ści, zbioru opowiadań oraz publika-
cji dokumentującej jej poszukiwa-
nia. – Dopiero, kiedy zapoznałam się 
z nowymi faktami i sama na nowo 
ułożyłam całą historię, poczułam 
niezmierną ulgę – kończy moja roz-
mówczyni.  

• Ofi cjalne obozowe zdjęcia Jana Fukały. 
Fot. ARC Muzeum Auschwitz

Jan Fukała…
....urodził się w 1893 roku w Błędo-
wicach Dolnych. Podczas I wojny 
światowej służył w wojsku austriac-
kim i dostał się do rosyjskiej niewoli. 
Do domu wrócił w 1919 roku. Dwa 
lata później ożenił się z Anną (z domu 
Bubik, z Olbrachcic). Mieli czworo 
dzieci: Gustawa, Annę, Helenę i 
Władka. Po wkroczeniu niemieckiego 
okupanta na Śląsk Cieszyński nie 
zrzekł się polskiej narodowości. W 
marcu 1940 roku został aresztowany 
przez gestapo, uwięziony i skazany 
przez sąd we Wrocławiu na 2,5 roku 
więzienia za rozpowszechnianie ulo-
tek przeciwko Rzeszy. Karę odbywał 
w Rawiczu w Wielkopolsce.  W grud-
niu 1942 roku przewieziono go do 
obozu koncentracyjnego Auschwitz, 
gdzie zmarł 19 stycznia 1943 roku. 

Darina Ničowa...
...urodziła się 6 lutego 1981 roku w 
Pradze. Wyrastała w środowisku tea-
tralnym, z którym związani są oboje 
jej rodzice. Skończyła Akademię 
Literacką Josefa Škvoreckiego oraz 
Wyższą Szkołę Aktorską w Pradze. 
Obecnie gra w Teatrze Stawowskim, 
występuje także w serialach telewi-
zyjnych. Jest zapaloną podróżniczką, 
a także pisarką – wydała dwie książki 
podróżnicze oraz zbiór humorystycz-
nych opowiadań pt. „Figurkiáda”. Na 
wydanie czekają kolejne trzy książki. 

• Darina Ničowa ma jedną z czte-
rech ręcznie opracowanych biogra-
fi i jej pradziadka. Fot. DANUTA CHLUP

Nejpiekniejszo je pod czepcym
Czepiec i szatka, czyli dwa nieodłączne atrybuty cieszyńskiej mężatki. To wokół nich we wtorkowe popołudnie 
wszystko się kręciło. Jakże inaczej, skoro tytuł prelekcji, która miała miejsce w Domu PZKO w Suchej Górnej, 
brzmiał „Nejpiekniejszo pod czepcym”.

Beata Schönwald

Tematu podjęła się osoba do 
tego jak najbardziej powoła-
na. Raz, że etnograf, a dwa, 

że kobieta. – Inspiracją do zorga-
nizowania dzisiejszego pokazu 
czepienia był wykład Małgorzaty 
Kiereś o stroju cieszyńskim, który 
wygłosiła na jednym ze spotkań 
Międzygeneracyjnego Uniwer-
sytetu Regionalnego w Czeskim 
Cieszynie. Pomyślałam, że my też 
mogłybyśmy skorzystać z jej do-
świadczeń – powiedziała kierow-
niczka górnosuskiego „Chórku”, 
Barbara Weiser. Małgorzatę Kiereś 
z Muzeum Beskidzkiego w Wi-
śle zaprosiła do Suchej Górnej. W 
Domu PZKO czekała na nią pełna 
widownia. W roli modelek wystąpi-
ły członkinie „Chórku”. 

Na włosy czepiec  
– Czepiec, to taka rzecz na głowie, 
która od momentu zaczepin pozo-
stawała aż do śmierci. Kiedy więc 
kobieta wstała rano, jej pierwszą 
czynnością było założenie czepca. 
Nawet jeżeli szła tylko w pole – wy-
jaśniała prelegentka. Czepiec był 
również tym elementem ubioru, 
który informował o stanie cywil-
nym. Był jasnym sygnałem, że ko-
bieta nie jest już do wzięcia. Sam 
obrządek czepienia był zaś chwilą 
uroczystą. Towarzyszyły mu śpiewy 
oraz wieńczył go tzw. bioły taniec, 
który tańczyła pani młoda ze staro-
ścinami i starszymi kobietami. 

We wtorek w Domu PZKO w 
Suchej Górnej Małgorzata Kiereś 
mówiła jednak głównie o stronie 
praktycznej zakładania czepca i 
wiązania szatki. – Pierwsza zasada 
jest taka, że kobieta, którą chcemy 
zaczepić, musi być gładko ucze-
sana. Spod czepca nie powinien 
sterczeć ani jeden włos, bo wtedy 
wygląda to po prostu szkaradnie – 
przestrzegała etnografk a, dodając, 
że do tego, aby włosy ładnie leżały i 
nie wystawały spod czepca, kiedyś 
używano smalcu. W dzisiejszych 

czasach równie dobrze nadaje się 
do tego żel do układania włosów. W 
przypadku pań, które ścięły włosy 
na krótko, jest użytecznym pomoc-
nikiem.

Czepiec cieszyński to małe, bia-
łe, dziergane cudeńko. Na głowie 
kobiety powinien leżeć idealnie. 
Nie może być ani za mały, ani też 
za duży. – Nasz czepiec cieszyń-
ski i góralski to rzecz fenomenal-
na i my w całej kulturze polskiej 
takiego czepca wykonanego 4-5 
technikami nie mamy – zazna-
czyła prelegentka. Składa się on 
z naczółka, zauszników, denka i 
sznurka. Wszystko to misterna ro-
bota, dlatego o czepiec należy dbać 
i odpowiednio go przechowywać. 
– Czepiec przechowuje się niena-
krochmalony, bo wtedy nitki się 
niszczą. Krochmalić należy dopie-
ro przed użyciem – podkreślała. 

Jak zatem założyć czepiec, żeby 
zrobić to poprawnie i zgodnie z tra-
dycją naszych praprababek? – Baby 
na starych zdjęciach nosiły czepiec 
bardzo wysoko, potem z kolei jak 
najniżej nad brwiami. Mnie nato-
miast się wydaje, że najważniejsze 
jest to, żeby kobiecie było w nim do 
twarzy – stwierdziła Kiereś. 

Na czepiec szatka
Kiedy jednak przyszła kolej na 
zakładanie szatki, argumentu ze-
branych na sali kobiet, że nie jest 
ładnie pokazywanie odstających 
uszu, nie zamierzała jednak przy-
jąć. – Uszy przykryte szatką to nie 
jest po cieszyńsku i nie ma na ten 
temat żadnej rozmowy. No bo jeżeli 
od XVI wieku nie ma takiej sytuacji, 
to czemu nagle mamy ją wprowa-
dzać? – zastanawiała się etnograf-
ka. Powołując się na kilkuwieczne 
źródła, równie rezolutnie odrzuciła 
przypuszczenie, jakoby szatkę naj-
pierw należało przełożyć na czubku 
głowy na centymetr lub dwa. 

– Najstarsze szatki miały rozmiar 
75 cm na 75 cm. W doborze szatki 
wiele jednak zależy od wielkości 
głowy – mówiła. Opisując wiązanie 
szatki krok za krokiem, pokazała, 

jak odpowiednio ją złożyć, jak wyso-
ko ma leżeć na głowie, jaką rolę od-
grywa w tym wszystkim czop i jakiej 
długości mają być jej końce. Radzi-
ła też, żeby prawy koniec zostawić 
o jakieś dwa centymetry dłuższy, 
by po zawiązaniu nie wyszło „psie 
ucho”. – Szatkę można tak dobrze 
związać, że wystarczy ją potem na 
klinku powiesić i mieć przygotowa-
ną do wyjścia – przekonywała.   

Małgorzata Kiereś zaczepiła w 
Domu PZKO w Suchej Górnej sześć 
członkiń górnosuskiego „Chórku”. 
Te niejako w zamian zaśpiewały 
kilka pieśni ze swojego repertuaru. 
Temat garderoby cieszyńskich pań 
na tym jednak się nie skończył. 
Znawczyni stroju cieszyńskiego 
podzieliła się z publicznością jesz-
cze kilkoma ciekawymi spostrze-
żeniami na temat poszczególnych 
jego elementów.  

Na »babe« strój
Zdaniem etnografk i, już sama 
nazwa strój to nieporozumienie. 
– Dawniej kobieta nie mówiła, że 
ubiera strój, ale że idzie po śląsku, 
w żywotku lub zaczepiona. Nazwę 
strój dopiero później ktoś wymy-

ślił – mówiła. Jak zatem, trzymając 
się współczesnej terminologii, taki 
prawdziwy strój cieszyński ma wy-
glądać? 

Według Kiereś, ma on swoje głę-
bokie korzenie we fl amandzkiej, 
niemieckiej Europie. Stąd bierze 
się jego kolorystyka utrzymana w 
ciemnym bordo, ciemnej zieleni i 
brązie. 

W takich kolorach są suknie i 
żywotki pięknie haftowane. Kilka 
ciekawszych okazów można było 
zobaczyć również podczas wtorko-
wej prelekcji. Była też jednak mowa 
o przepaskach, nigdy czerwonych i 
mających koniecznie trzy metry 
długości. Trzy metry materiału 
potrzebne jest, zdaniem znaw-
czyni stroju, również na halkę i to 
niezależnie od rozmiarów jej „sie-
dzenia”. Dawniej bowiem „szyroki 
zadek” był w cenie. – Baba szyro-

kigo zadku była nejwzocniejszo, 
bo chłopi powiadali, że na chudej 
sie nie wesprze – przekonywała 
Kiereś. Osiągnięciu pożądane-
go efektu służyły więc wszystkie 
marszczenia – na halce, spodnicy 
i fortuszku. Prelegentka przestrze-
gała natomiast przed zbyt długimi 
galonkami, które dawniej miały 6-8 
cm długości, a obecnie sięgają cza-
sami nawet 20 cm, zniekształcając 
suknię. Za niedopuszczalne uznała 
też wszelkie niepotrzebne akceso-
ria, jak buty na wysokim obcasie, 
na czerwono pomalowane paznok-
cie i inne nowoczesne dodatki. 

– Myślę, że miłość do stroju cie-
szyńskiego musi być w sercu. Na-
tomiast jeśli ja nie czuję w mojej 
świadomości, że jest on dla mnie 
ważny, że łączy mnie z moją zie-
mią, to lepiej go nie ubierać – pod-
sumowała Małgorzata Kiereś. 

Jak skorzystała pani z tej prelekcji?

• Małgorzata Kiereś zaczepiła sześć członkiń „Chórku”.

• Po założeniu czepca, przyszła kolej na szatkę. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

ANKIETA

JOLANTA KOŻUSZNIK, 
członkini chórku 
„Kamraci z kamratkami”
Z ciekawością przyszłam popatrzeć, 
jak się wiąże chustę z czepcem, 
ponieważ w zespole w Błędowicach 
robimy te rzeczy, przygotowując 
się do występów. Nie byłam jed-
nak pewna, czy robimy to dobrze. 
Dziś przekonałam się, że są pewne 
różnice, jak np. wystające uszy czy 
wyżej zawiązana chusta. Zobaczymy 
więc, co powiedzą na to koleżanki w 
zespole. 

BARBARA WEISER, 
kierowniczka i krawcowa 
„Chórku”
To był bardzo pouczający wykład i 
mam nadzieję, że pozostanie mi w gło-
wie coś z tego, czego się tu dzisiaj do-
wiedziałam. Na pewno będę więc pró-
bowała, może nawet w domu na mężu, 
wiązać szatkę tak, jak nauczyła nas 
tego pani Małgosia Kiereś. Do tej pory 
robiłyśmy to bowiem zupełnie inaczej. 
Jesteśmy jednak gotowe doskonalić się 
w tej materii i zrobić wszystko, żeby 
nasz „Chórek” wyglądał tak ładnie, jak 
dziś na wszystkich występach.

BARBARA MRAČNA, 
kierowniczka ZPiT „Suszanie”
Myślę, że im więcej takich prelekcji, 
tym lepiej. Człowiek, który interesuje 
się folklorem, powinien przez cały 
czas wzbogacać swoją wiedzę na ten 
temat. Ja, jako kierowniczka zespołu 
„Suszanie”, bardzo skorzystałam na tym 
pokazie. Dowiedziałam się np., jak na-
leży wiązać szatkę, bo – jak się okazało 
– dotąd nie robiłam tego zupełnie po-
prawnie. Wskazówki pani Kiereś odno-
śnie zakładania czepca i wiązania szatki 
uważam za bardzo cenne i z pewnością 
będę się do nich stosować. 
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O losach 
narodów 
często 
decyduje 
przypadek

– Światową prapremierą „Fantazji polskiej” profesora Macieja Wojtyszki na Scenie Polskiej uczcimy 100-lecie odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Opowiemy o niesamowitym zdarzeniu, które przyczyniło się do powstania niepodległej, a także o znaczeniu przypadku w losach narodów 
– mówi Bogdan Kokotek, reżyser „Fantazji polskiej”, która zostanie po raz pierwszy wystawiona 6 października na deskach Teatru Cieszyńskiego 
w Czeskim Cieszynie.  

Małgorzata Bryl-Sikorska

„Fantazja polska” trafi a na Scenę 
Polską jako światowa prapremie-
ra. Czy możesz zdradzić, jak do 
tego doszło?
– Zastanawialiśmy się, jaką sztuką 
uczcić 100-lecie odzyskania nie-
podległości przez Polskę – czy wy-
stawić polską klasykę, czy też może 
zaadaptować na scenę tekst doty-
czący Legionów Polskich. Myśle-
liśmy też o napisaniu na tę okazję 
czegoś specjalnego. Okazało się jed-
nak, że profesor Maciej Wojtyszko 
przygotował sztukę specjalnie pod 
kątem tegorocznych obchodów. 
W dodatku po drodze wyszło, że 
nie jest to trudny dramat, a raczej 
przystępna komedia. Dlatego też 

postanowiliśmy skorzystać z nada-
rzającej się okazji i poprosić pana 
profesora o udostępnienie tekstu.

Czy autor „Fantazji polskiej” 
przyjedzie na prapremierę Sceny 
Polskiej?  
– Prawdopodobnie tak. Z tego, co 
wiem, inscenizację tej sztuki przy-
gotowują też inne polskie teatry, 
ale okazało się, że termin premiery 
„Fantazji polskiej” na Scenie Pol-
skiej jest pierwszy. Stąd to właśnie 
u nas będzie miała miejsce prapre-
miera światowa. 

O czym traktuje „Fantazja polska” 
i o czym chcesz opowiedzieć jako 
reżyser tego przedstawienia?
– „Fantazja polska” opowiada o 
zdarzeniu, które przyczyniło się do 

powstania niepodległej Polski. Na 
pewno fabuła została nakreślona z 
przymrużeniem oka, a dramat ma 
charakter „political fi ction” (fi kcja 
polityczna – przyp. red.). Rzecz 
dzieje się podczas I wojny świa-
towej, kiedy Ignacy Paderewski 
odbywa słynne tournée po USA. 
Jego podróż ma także niebywałe 
znaczenie polityczne, ponieważ 
prowadzi wówczas starania mające 
na celu uzyskanie poparcia prezy-
denta Wilsona dla sprawy niepod-
ległości Polski. W wyniku spotka-
nia małżeństwa Paderewskich i 
małżeństwa Wilsonów dochodzi 
do ważnego zapisu w programie 
pokojowym z 1918 roku (słynnych 
„Czternastu punktach Wilsona”), 
mówiącego o utworzeniu niepod-
ległego państwa polskiego. Pade-

rewski, będący dotąd ambasado-
rem polskiej kultury, stał się także 
politykiem, co później przełożyło 
się na fakt, że został premierem 
Polski. Moim zdaniem ten dramat 
mówi także o znaczeniu przypad-
ku w losach narodów. Czasem nie-
oczekiwany zbieg okoliczności de-
cyduje o tym, w którą stronę udają 
się losy ludzkości. 

Pierwszoplanową rolę Ignace-
go Paderewskiego miał zagrać 
zmarły kilka tygodni temu Mariusz 
Osmelak. Stanąłeś więc przed 
wyzwaniem szybkiego znalezienia 
zastępstwa...
– Luka w obsadzie zawsze zmienia 
kąt widzenia reżysera, a dodatko-
wo było to bardzo smutne, tragicz-
ne zdarzenie. Niemniej zastępstwo 

nie spowoduje, że będzie to Pade-
rewski lepszy czy gorszy, a po pro-
stu inny. Takie zdarzenia niestety 
mają miejsce w teatrach, ale trzeba 
stanąć na wysokości zadania i grać 
dalej. 

Czy fakt, że przedstawienie „Fan-
tazja polska” wpisuje się w ważne 
społeczne obchody, wpłynął na 
model twojej pracy reżyserskiej?
– Nie ma takiej możliwości, by ja-
kiekolwiek obchody wpływały na 
moją pracę. Zawsze staramy się 
przygotować przedstawienia naj-
lepiej, jak potrafi my. I nieważne 
czy jest to spektakl upamiętniający 
ważny jubileusz, czy zwyczajowa 
premiera. Dokładam wszelkich sta-
rań, by każdy spektakl był zrobiony 
rzetelnie. 

Tomasz Pustówka, 
adwokat, przewodniczący Komitetu ds. Mniejszości Narodowych w Czeskim 
Cieszynie, wiceprezes Kongresu Polaków w RC 

Lista wyborcza nr 3 Bezpartyjni (Nestraníci), Czeski Cieszyn

Bierze Pan udział w wyborach z 
ramienia Bezpartyjnych?
– Startuję z  listy wyborczej nr 3 
Bezpartyjni (Nestraníci), liderem 
listy jest wiceburmistrz Gabriela 
Hřebáčkowa. Nasza lista nie jest 
związana z żadną partią politycz-
ną, tworzą ją bezpartyjni kandydaci 
aktywni w swoich środowiskach, 
którym zależy na dobrym rozwoju 
miasta oraz dobrych relacjach mię-
dzy jego obywatelami. Listę tworzy-
liśmy tak, aby obejmowała osoby 
powszechnie znane, profesjonali-
stów sprawdzonych w różnych dzie-
dzinach oraz mieszkańców różnych 
części miasta. Na naszej liście jest 
również wiele osób aktywnych spo-
łecznie, ludzi, którzy chcą zrobić 
coś dodatkowego dla dobra miasta 
oraz społeczeństwa. 

Na czym polega głosowanie w 
wyborach komunalnych?
– Wyborca może zakreślić całą listę 
lub poszczególnych kandydatów. 
Chociaż głosy preferencyjne mają 
swoje znaczenie, znacznie większą 
siłę ma głos oddany na całą listę. 
W Czeskim Cieszynie głos dla ca-
łej listy (krzyżyk koło nazwy listy) 
oznacza 27 głosów oddanych na 
daną listę. Tylko w ten sposób lista 
może zdobyć znaczące poparcie, 
które umożliwia uzyskanie więk-
szej liczby mandatów. Ważne, aby 
wyborcy wykorzystali wszystkich 
swoich 27 głosów. Osobiście za-
wsze głosowałem tak, że wspiera-

łem jedną listę z największą liczbą 
zaufanych kandydatów, udzielając 
ewentualnie kilku dodatkowych 
głosów preferencyjnych. 

Jakie są osiągnięcia radnych Bezpar-
tyjnych w mijającej kadencji?
– Przede wszystkim cieszę się, że 
nasza radna Gabriela Hřebáčkowa 
mogła przez cztery lata wykony-
wać pracę wiceburmistrza. Kto ją 
zna, z pewnością przyzna, że jest 
osobą niezwykle pracowitą oraz 
otwartą na ludzi, która nie odma-
wia pomocy nawet w drobnych 
sprawach obywateli. Jestem prze-
konany, że taka systematyczna 
praca od podstaw jest niezwykle 
ważna. Poza tym zrealizowaliśmy 
większość programu sprzed czte-
rech lat, chociażby zarządzanie 
fi nansowe miasta jest bardziej 
transparentne (ogłaszane prze-
targi oraz zawierane umowy są 
publikowane w internecie), mia-
sto dba o zieleń i miejsca zabaw 
dla dzieci, prowadzimy budowę 
hali sportowej, w mieście odbywa 
się wiele wydarzeń sportowych i 
kulturalnych, wspieramy organi-
zacje społeczne na terenie miasta. 
Oczywiście pozostaje jeszcze wiele 
do zrobienia, pomimo tego z tej ka-
dencji jestem zadowolony. 

Jak wygląda przedwyborcza sytu-
acja w mieście?
– Uważam, że miasto się rozwija, 
chociaż nadal pozostaje mnóstwo 

wyzwań do rozwiązania. Pozytyw-
nie oceniam dobrą polsko-cze-
ską współpracę, w Komitecie ds. 
Mniejszości Narodowych w Cze-
skim Cieszynie w ostatniej kaden-
cji nie mieliśmy większych waśni 
ani kontrowersji, obywatele miasta 
przywykli już do tego, że żyjemy 
na granicy, w dwujęzycznym śro-
dowisku. Trzeba jednak czuwać 
nad tym, aby ta sytuacja nie uległa 
zmianie, bowiem widać, że wiele 
ruchów politycznych w Europie 
ulega radykalizacji, która może do-
tyczyć również naszego regionu. 

W ostatnim roku kontrowersję 
wywołała inwestycja przed PSP 
na ulicy Havlička. Czy udało się 
coć w tym zakresie osiągnąć?
– Osobiście nie bylem zwolenni-
kiem tej inwestycji w formie, w 
jakiej została ona przedstawiona i 
otwarcie o tym mówiłem. Z drugiej 
strony cieszę się, że ktoś chce in-
westować prywatne środki w rude-
rę, która tam się znajduje. Trzeba 
wziąć pod uwagę, że pozwolenie na 
budowę nie wydaje rada miasta, ale 
państwowy urząd budowlany. Sa-
morząd może zatem zgłaszać swoje 
uwagi, nie do niego jednak należy 
końcowa decyzja. W temacie tej 
inwestycji po kilku spotkaniach 
przedstawicieli rodziców, szkoły, 
samorządu i inwestora udało się 
znacząco skorygować projekt. Wy-
nik nie jest wprawdzie idealny, ale 
gwarantuje wyższy poziom bezpie-

czeństwa uczniom szkoły 
oraz komfort obywatelom 
w centrum miasta. 

Co w życiu co-
dziennym najbar-
dziej przeszkadza 
cieszyniakom ?
–  Wydaje mi się, 
że jest to przede 
wszystkim stan ulicy Głównej oraz 
liczba bezdomnych na ulicach. Na 
te problemy trudno znaleźć proste 
rozwiązania. Między innymi dzię-
ki głosom radnych z naszej listy 
Bezpartyjnych utrzymano zakaz 
hazardu w mieście i w niektórych 
opustoszałych lokalach powstały 
kawiarnie i drobne sklepiki, które 
poprawiają wizerunek miasta. Co do 
wyglądu ulicy Głównej, to próbowa-
no go dotychczas poprawić przede 
wszystkim poprzez negocjacje z 
właścicielami budynków, które od-
niosły tylko niewielki skutek. Moim 
zdaniem czas dojrzał do bardziej 
radykalnego rozwiązania, jakim jest 
wprowadzenie regulacji prawnej – 
rozporządzenia, które określi, jak 
mogą wyglądać reklamy i stoiska 
poszczególnych sklepów. Sytuacją 
bezdomnych na co dzień zajmuje się 
mnóstwo instytucji i można ją po-
prawić tylko poprzez systematycz-
ną współpracę miasta i organizacji 
pozarządowych udzielającym im 
pomocy. Obowiązują prawa człowie-
ka i nie jest możliwe wywiezienie 
wszystkich tych ludzi za miasto. Je-

śli ktoś twierdzi, że z dnia na dzień 
można rozwiązać ten problem, to po 
prostu nie zna się na rzeczy. 

Jakie są największe wyzwania na 
przyszłość?
– Wyzwań jest bardzo dużo. W szcze-
gólności trzeba systematycznie 
pracować nad tym, aby Czeski Cie-
szyn był atrakcyjnym miejscem dla 
młodych ludzi, aby nie musieli oni 
wyjeżdżać za pracą. Jeżeli bowiem 
wszyscy wyjadą, miasto nie będzie 
miało przyszłości. Moja rodzina od 
wielu pokoleń mieszka w Czeskim 
Cieszynie i dlatego staram się wal-
czyć z mitem dziury, w której nic się 
nie dzieje i nie ma perspektyw. Wy-
daje mi się, że jest niewiele miejsc na 
świecie, z których w cztery godziny 
podróży samochodem można do-
trzeć do stolic czterech różnych kra-
jów, masa wartościowych wydarzeń 
kulturalnych dzieje się w samym 
mieście lub w najbliższej okolicy. 
Dzięki dwujęzyczności miasto ma 
też ogromny potencjał jako baza do 
ekspansji na polski rynek. 

Artykuł sponsorowany GŁ-540

czeństwa uczniom szkoły 
oraz komfort obywatelom 

Szkoła życia nad Bałtykiem 
Do jutra w Jastrzębiej Górze 

potrwa drugi turnus Zielonej 
Szkoły nad Bałtykiem organizowa-
nej przez Kongres Polaków w Re-
publice Czeskiej. Siódmoklasiści 
z polskich szkół na Zaolziu wsiądą 
do autobusów o godz. 20.00 i na-
stępnego dnia wrócą do domów 
pełni nowych przygód i wrażeń. O 
pobycie nad polskim morzem roz-
mawiamy z kierowniczką II turnu-
su, Wandą Folwarczną. 

Ile jest szkoły w Zielonej Szkole?
– Nie ma tutaj klasycznej szkoły, 
ale pojawiają się elementy geo-
grafi i, historii. Szlifujemy rzecz 
jasna język polski i poznajemy 
nowy region – Pomorze oraz kul-
turę kaszubską. Dla naszych pod-
opiecznych jest to też szkoła ży-
cia. Młody człowiek musi się tutaj 
umieć odpowiednio ubrać, co – jak 
się okazuje – nie zawsze jest takie 
oczywiste, zachować w grupie, 
integrować z uczniami z innych 
szkół. 

A Zaolzie może odnaleźć tutaj tak-
że elementy łączące nasz region 
z Kaszubami – chociażby dwuję-
zyczne nazewnictwo…
– Tak, podczas licznych spacerów 
i wycieczek właściwie na każdym 
kroku spotykamy tablice z nazwa-
mi w dwóch językach – po polsku 
i kaszubsku. Jastrzębia Góra to na 
przykład Pilëce. Od razu skojarzyło 
mi się to z tym, jak u nas w domu 
woła się gęsi. W gwarze cieszyń-
skiej mała gęś to właśnie „pila” albo 
„piluś”, a miejsce naszego pobytu 
swoją kaszubską nazwę zawdzięcza 
gęsiom. „Pilëce” oznacza miejsce 
wypasania gąsek, przed I wojną 
światową rzeczywiście tutaj znaj-
dowały się jedynie gęsie pastwiska.

Jak spędzacie czas?
– Chodzimy na spacery, wdycha-
my dużo jodu. Pogoda nas nie 
rozpieszcza, ale jeśli chodzi o wa-
lory zdrowotne, to ponoć mamy 
najlepsze warunki do oddychania. 
Jesteśmy podzieleni na dwie grupy 

i na wycieczki jeździmy wymien-
nie. Byliśmy już w Gdańsku, So-
pocie, na Westerplatte, mieliśmy 
też wypłynąć z Helu do Gdyni, ale 
niestety morze było zbyt wzbu-
rzone, dlatego rejs został odwoła-
ny i pojechaliśmy tam w niedzielę 
autobusem. Mogliśmy podziwiać 
pracę bursztynnika w Chłapowie, 
karmiliśmy foki w fokarium Stacji 
Morskiej Instytutu Oceanografi i 
Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. 
Do środy zdążymy jeszcze odwie-
dzić Łebę. Sam pan widzi, że nie 
ma tu czasu na nudę. 

I chyba trudno będzie wracać 
do domu. Jak to doświadczenie 
przyda się później na lekcjach w 
szkole?
– To są bardzo ważne doświadcze-
nia, dla wielu uczniów pobyt nad 
Bałtykiem był wielkim wydarze-
niem, niektórzy nigdy wcześniej 
nie widzieli morza. Dzięki Zielonej 
Szkole rozszerzają swoją wiedzę 
o Polsce. Piszemy później wypra-

cowania, odwołujemy się na lek-
cjach do wspomnień z wyjazdu. 
Na przykład na geografi i będą już 
wiedzieli, że najdalej wysunięte 
miejsce na północ w Polsce znajdu-
je się właśnie w Jastrzębiej Górze, 
a wyznacza go Gwiazda Północy, 
kamień pamiątkowy, który mogli 
zobaczyć na własne oczy. A kiedy 
mówimy na lekcjach o języku, o 
gwarze, dialektach, to podajemy 
przykład Kaszub i wtedy uczniowie 
lepiej orientują się w temacie, bo 
przecież sami zakosztowali kultury 
kaszubskiej na miejscu.

Siódmoklasiści wrócą jednak nie 
tylko z nowymi wiadomościami, 
ale też z przyjaźniami…
– Oczywiście, to jeden z celów 
Zielonej Szkoły – taki wyjazd ma 
bowiem integrować. Podczas tych 
dwunastu dni spotyka się tutaj set-
ka uczniów z pięciu szkół – Wędry-
ni, Suchej Górnej, Błędowic, Lutyni 
Dolnej i Czeskiego Cieszyna. Nie-
którzy widzą się po raz pierwszy w 

takim towarzystwie, bo na co dzień 
nie mają okazji do poznania kole-
gów z innej części naszego regionu. 
Paradoksalnie Zaolzie poznaje się 
więc wzajemnie w Jastrzębiej Gó-
rze. Poza tym tutaj dochodzi też do 
integracji uczniów w ramach jed-
nej szkoły, bo przecież często bywa 
tak, że młody człowiek nie może 
się odnaleźć w ramach jednej klasy, 
a na Zielonej Szkole – dzięki m.in. 
wielu grom i zabawom integracyj-
nym – nabywa umiejętności pracy 
w grupie. 

Rozmawiał: Szymon Brandys

Rozmowa ze Stanisławem Folwarcznym, kandydatem numer 1 z listy 

Obywatelskiej Partii Demokratycznej do Rady Miasta Czeskiego Cieszyna 

12 lat na stanowisku wiceburmi-
strza. Nie czas już kończyć?
– Wyznaję zasadę, że każdego 
można zastąpić, lepiej lub gorzej. 
W roku 2006 objąłem stanowisko 
wiceburmistrza Czeskiego Cieszy-
na z  zamiarem zmiany wizerunku 
naszego miasta, trzeba tutaj wspo-
mnieć, że miasto było związane 
z  licznymi skandalami i zjawiska-
mi negatywnymi. Przypomnę tylko 
prywatyzację przestrzeni handlo-
wych w domach miejskich, pro-
blemy z prostytucją na ul. Karwiń-
skiej, kwitnący handel z alkoholem 
w całym mieście i próba skorumpo-
wania przeciwników politycznych 
przez ówczesnego burmistrza, któ-
ra skończyła się skazaniem.

Na postawione pytanie odpo-
wiem politycznie – niechaj zdecy-
dują wyborcy. Jednak na pewno 
nie będę wykonywał już dwóch 
funkcji na etacie, po prostu nie da 
rady. Zarazem chciałbym podkre-
ślić, że nie jest mi obojętny dalszy 
los miasta, uważam także, że jest 
potrzebna pewna kontynuacja re-
alizacji zasadniczych projektów dla 
rozwoju miasta. I w tych tematach 
jestem dalej do dyspozycji.

Które to są te zasadnicze projekty 
dla rozwoju miasta?
– Uważam, że miasto, które chce się 
rozwijać, musi zaproponować pracę 
i mieszkania, powinien też być wi-

doczny ruch budowlany. Z pracą dzi-
siaj nie jest źle, bezrobocie maleje, 
ruch budowlany też jest widoczny. 
Buduje się centrum dla strażaków, 
policji i straży miejskiej, trwa re-
mont Muzeum Ziemi Cieszyńskiej, 
jest inwestycja w centrum miasta 
w obiektach po zakładzie Těšínské 
papírny, odnowiono kompletnie na-
wierzchnię ul. Karwińskiej i Jabłon-
kowskiej. Rozpocznie się budowa 
dwóch hal sportowych. Obojętnie, 
kto inwestuje, czy sektor prywatny, 
czy publiczny, u nas jest idealnie. 
Inwestuje miasto, województwo i in-
westor prywatny.

Udało się także wykorzystać 
maksymalnie środki unijne, które 
zmieniły oblicze miasta. Rewitali-
zacja osiedla w Sibicy, wybudowa-
nie kanalizacji dla ponad 200 do-
mów, remont ulicy Przemysłowej, 
mostów granicznych, obiektów 
sportowych, że wymienię tylko te 
najważniejsze. Ogólnie inwestycje 
z funduszy unijnych osiągnęły po-
nad 900 mln koron. Na realizację 
takich inwestycji była potrzebna 
pożyczka, dzisiaj miasto spłaca 90 
mln długu, bez pożyczki te inwe-
stycje nie byłyby możliwe. 

Chciałbym podkreślić także bar-
dzo dobrą współpracę z Cieszynem 
we wszystkich możliwych dziedzi-
nach. Najbardziej widoczna jest 
współpraca przy wspólnych pro-
jektach inwestycyjnych dofi nanso-

wanych ze środków unijnych nad 
Olzą w ramach koncepcji „Ogród 
dwóch brzegów”. Jednak nie tyl-
ko wspólne projekty inwestycyjne, 
ale także projekty na polu kultury, 
sportu, ruchu turystycznego stały 
się codziennością. Wspomnę tylko 
Festiwal Kino Na Granicy, Cieszyń-
ski Fortuna Bieg i wspólną malo-
waną mapę dla odwiedzających 
nasze miasta.

Niektóre ważne projekty z róż-
nych powodów bardzo się wleką. 
Wszystko przez to, jakie mamy 
przepisy budowlane…
– To prawda. Dlatego mamy zastój 
w budowie dróg, w budowie miesz-
kań, ścieżek dla rowerzystów i in-
nych. W połączeniu ze  staraniem 
o pozyskanie funduszy unijnych 
to cztery lata są potrzebne na przy-
gotowanie projektu i pozyskanie 
środków unijnych. Nie udało się 
zmienić zasadniczo oblicza cen-
trum, ul. Dworcowej i Głównej, 
chociaż pewne zmiany można za-
uważyć, na przykład ilość zieleni i 
kwiatów w przestrzeni publicznej. 
Jeżeli chodzi o ulicę Dworcową, to 
mamy już projekt na rewitalizację 
i pomysł na zdobycie środków na 
tę inwestycję. Ul. Główna jest jed-
nak dużym wyzwaniem z  powodu 
stanu nieruchomości i własności 
drogi. Jednak przynajmniej na po-
czątku ul. Głównej udało się zre-

alizować dwa projekty: kawiarnię 
Avion oraz siedzibę Euroregionu 
Śląsk Cieszyński. Jednak niektó-
re obiekty są w opłakanym stanie, 
właściciela trzeciego obiektu za 
mostem nie stać nawet na „umycie 
szyb”. Z  tym już miejskie władze 
nic nie potrafi ą zrobić. Smutne jest 
to o tyle, że właścicielem jest radny 
miasta, który poucza władze miej-
skie, co i jak mają robić. 

W mieście przebiega ostra walka 
polityczna z poważnymi zarzuta-
mi?
– Przeciwnik liczy na krótką pa-
mięć ludzi i proponuje proste roz-
wiązania, które brzmią bardzo 
dobrze, na przykład, że wyrzuci 
bezdomnych z miasta. Jednak każ-
dy, kto ma życiowe doświadczenie, 
wie, że nie ma prostych rozwiązań, 
jeżeli cenimy sobie wolność.

Jaka jest obecna kondycja naszej 
mniejszości?
– Uważam, że najważniejsze insty-
tucje mniejszościowe: przedszkola 
i szkoły są w dobrej kondycji. Także 
efektywne wykorzystanie budyn-
ków na ulicy Strzelniczej to krok w 
dobrym kierunku. Szkoda, że fajna 
impreza na rynku, która prezento-
wała Polaków w Czeskim Cieszynie 
i nie tylko, Dzień Stroju i Tradycji, 
nie jest kontynuowana. Nie znalazł 
się nikt, kto by zastąpił Małgorzatę 

Rakowską, przejął pałeczkę i zorga-
nizował kolejną edycję. 

Co by pan polecił wyborcom?
– Dobry wybór, obojętne, kto bę-
dzie rządził, ważne by kontynu-
ował realizację przygotowanych 
strategicznych projektów dla roz-
woju miasta. By wyborcy nie dali 
się zwieść nierealnymi obietnica-
mi i nie dali posłuchu niesmacz-
nym atakom na przeciwników po-
litycznych, których jedynym celem 
jest przejęcie władzy w mieście 
i powrót do sytuacji sprzed roku 
2006, kiedy miasto było na pierw-
szych stronach gazet z  powodu 
korupcji politycznej, prywatyzacji 
przestrzeni handlowych, alkoho-
lu i innych. Także by rozważyli, w 
jaki sposób w Czeskim Cieszynie 
wykorzystają swoich 27 głosów. 
Niekiedy nadmierne rozdrobnie-
nie głosów może w efekcie dopro-
wadzić do zbytniego rozdrobnienia 
samorządu i osłabienia skutecznej 
władzy. I zwracam się z prośbą do 
wyborców z Czeskiego Cieszyna, 
by głosowali na Obywatelską Partię 
Demokratyczną – na listę numer 7. 
 Artykuł sponsorowany Gł-541

• Wanda Folwarczna. 
Fot. SZYMON BRANDYS
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Udana wycieczka
W sobotę 22 września 24 

członków skrzeczońskiego 
chóru „Hasło” i jego sympatyków 
ponownie pojechało do Polski, 
odwiedzając tym razem Pszczy-
nę. Pierwszym przystankiem był 
skansen Zagroda Wsi Pszczyń-
skiej, który staraniem Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Pszczyń-
skiej został otwarty w połowie lat 
70. ubiegłego stulecia. Na dwóch 
hektarach zgromadzono kilkana-
ście obiektów architetury drew-
nianej ziemi pszczyńskiej. Wraz 
z przewodnikiem skrzeczoniacy 
zobaczyli m.in. stodoły, wozow-
nie i spichlerze z pobliskich miej-
scowości oraz obejrzeli kuźnię, 
młyn z wiatrakiem, studnię i szo-
pę na siano. We wnętrzach obiek-
tów można było zobaczyć wiele 
oryginalnych sprzętów, narzędzia 
rolnicze i rzemieślnicze codzien-
nego użytku, drabinioki, sanie to-
warowe, eleganckie bryczki, me-
ble oraz ciekawe eksponaty sztuki 
ludowej. 

Po zwiedzeniu skansenu 
uczestnicy wycieczki zatrzymali 
się na rynku, a następnie ponow-
nie z przewodnikiem zwiedzili 
Muzeum Zamkowe w Pszczynie, 
które powstało w 1946 roku. Za-
znajomili się z historią budowy 
zamku, którego początki sięgają 
XI wieku, a także chronologicznie 
z poszczególnymi jego właścicie-
lami. Na parterze, pierwszym i 
drugim piętrze mieli możliwość 
obejrzenia różnych gabinetów, 
pokoi gościnnych i narad, sy-
pialni, łazienki, biblioteki, galerii 
myśliwskiej oraz różnorodnych 
wystaw czasowych. 

Ostatnim miejscem była po-
kazowa zagroda żubrów, która 
powstała w 2008 roku na blisko 
10 hektarach zabytkowego parku 
pszczyńskiego. Uczestnicy wy-
cieczki mieli możliwość z bliska 
zobaczyć żubry podczas karmie-
nia, a z tarasu widokowego obser-
wować ich codzienne życie. Dużą 
atrakcją była również możliwość 
obserwacji z bliska życia danieli, 
jeleni, saren, muflonów i osłów. 
Na terenie zagrody znajduje się 
także budynek muzealno-eduka-
cyjny z wystawami prezentujący-
mi faunę i florę polskich lasów i 
gór. 

Wycieczka skrzeczoniaków 
przy pięknej jesiennej pogodzie 
spełniła oczekiwania uczest-
ników, za co należą się słowa 
podziękowania głównej organi-
zatorce Beacie Grzebień – wice-
prezes Koła i kierowniczce orga-
nizacyjnej chóru „Hasło”.  (D.G.)

R E G I O N S P O R T

S P O R T Bartosz Kurek, gwiazdor reprezentacji Polski w siatkówce 

Niesamowite – to znakomite słowo, żeby opisać 
mistrzostwa świata w naszym wykonaniu 

REDAKCYJNA 
POCZTA

GŁ-528

REKLAMA

Pszczyna

1303 rok – prawa miejskie
25 980 mieszkańców
22,49 km2 – powierzchnia
Nazywana jest „Perłą Górnego Śląska”

Coś dla duszy,  
coś dla ciała
W sobotnie popołudnie (22 września) dopisała w Sibicy pogoda, a wraz z nią uczestnicy 
dorocznego święta ziemniaka, słynnego „Kobzol Szoł” – największej imprezy organizowanej 
przez tamtejsze Koło PZKO.

Można się było najeść do 
syta plackami i strykami, 
których nie brakowało. 

Dość szybko natomiast skończyła 
się kapuśnica, którą podług bab-
cinej receptury zawsze przygoto-
wuje Miloslav Šimůnek, gospodarz 
Domu Polskiego. Ale nie tylko ku-
linaria królowały. Nie zabrakło i 
strawy duchowej, czyli wystawy. 
Tym razem były to fotografie La-
dislava Podeszwy z Mostów k. Ja-
błonkowa. Na zdjęciach domino-
wały krajobrazy górskie, głównie 
z Małej Fatry i Beskidów, autor za-
prezentował też sporo ujęć przed-
stawiających architekturę Nowego 
Jorku, gdzie przebywał przez parę 
lat na przełomie wieków. Były za-
tem m.in. Most Brookliński, Fla-
tiron Building, Empire State Buil-
ding oraz legendarne, nieistniejące 
już bliźniacze wieże World Trade 
Center, które zostały zniszczone w 
wyniku zamachu terrorystycznego 
w 2001 roku.

Po otwarciu wystawy przyszła 
pora na odrobinę folkloru. Tak na-
prawdę nikt już nie potrafi wyobra-
zić sobie, aby na „Kobzolu” zabra-
kło zespołu ludowego „Dudoski” i 
kapeli Janusza Kobzy z Jasienicy.

– Czujemy się tu jak u siebie 
– powiedziała dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury w Jasienicy, 
Agnieszka Bronowska. Wszystko 
zaczęło się przed laty od wspólne-
go europrojektu. I choć cele posta-

wione wówczas zostały osiągnięte, 
to przyjacielskie więzy pozostały.

Goście imprezy obejrzeli wystę-
py dzieci z sibickiej szkoły, które 
zatańczyły irlandzkiego jig’a, a po-
tem pokazały układ choreograficz-
ny do melodii z „Różowej Pantery”.

– Dzieci się znają, bawią, bo Koło 
zawsze przygotowuje dla nich ja-
kieś atrakcje – powiedziała jedna 
z uczestniczek, która przyszła z 

dwoma synkami. – Super się bawią, 
a rodzice mają oczywiście czas po-
rozmawiać, posiedzieć.

No i oczywiście również się po-
bawić.

– Bawmy się wspólnie aż do póź-
nych godzin nocnych – zachęca-
ła na wstępie prezes Irena Kołek i 
większość grzecznie jej posłuchała, 
bo kiedy tylko zaszło słońce za blo-
kami, to przy płynącej z głośników 

muzyce ruszono w tany. Prym wio-
dła pięcioletnia Ewa, która swoimi 
niezwykłymi wygibasami wpra-
wiała wszystkich w zdumienie.

– Sama jestem w szoku, że ona 
potrafi takie rzeczy, bo takiej mu-
zyki my nie puszczamy – nie ukry-
wała zaskoczenia jej mama. – Po 
raz pierwszy widzę, jak się swobod-
nie porusza do muzyki disco.  (jot)

• Placki z blachy. Trudno im się oprzeć... Fot. JAROSŁAW JOT-DRUŻYCKI

Fot. ARC

Weekendowy serwis piłkarski
FORTUNA LIGA

OSTRAWA  
SLAVIA 2:1
Do przerwy: 2:1. Bramki: 20. i 45. 
Fillo– 27. Stoch. CZK: 14. Baroš (O). 
Ostrawa: Laštůvka – Pazdera, Šin-
delář, Stronati, Fleišman – Fillo, 
Meszaninow (86. Procházka), Hru-
bý, Holzer (79. Granečný) – Baroš, 
Diop (88. O. Šašinka). 

W dziesiątkę, bez wykluczonego 
w 14. minucie Baroša, piłkarze Ba-
nika Ostrawa pokonali w hicie 10. 
kolejki Fortuna Ligi Slavię Praga 
2:1. O palpitację serca przyprawiał 
gości bramkarz Laštůvka. – To, co 
wyprawiał Laštůvka, to były jakieś 
czary i magia – stwierdził szkole-
niowiec Ostrawy, Bohumil Páník. 
Banik w osłabieniu nie panikował, 
strzelił bramkę na 1:0, a potem 
na 2:1. Oba gole załatwił gospo-
darzom rewelacyjny Fillo. –  Nie 
przestraszyliśmy się Slavii. To był 
klucz do zwycięstwa – stwierdził 
Fillo. Drugim bohaterem meczu 
był golkiper Laštůvka, który bro-
nił niczym w transie, kapitulując 
tylko raz po strzale Stocha. Ba-

nik pokazał charakter, nie bronił 
tylko wyniku, ale z kontrataków 
próbował zadać Slavii trzeci cios. 
– Dla mnie był to najlepszy mecz 
w karierze w roli trenera. Chylę 
czoła przed chłopakami – powie-
dział szkoleniowiec Banika, Bo-
humil Páník. 

BOHEMIANS 1905  
KARWINA 0:0
Karwina:   Berkovec – Čolić, 
Panák, Janečka, Moravec – Mer-
telj, Budínský (87. Krivák) – Ba 
Loua (70. Guba), Lingr (46. Smrž), 
Letić – Wágner.

Członkowie fanklubu defen-
sywnego futbolu klaszczą z rado-
ści. Reszta szybko zapomniała o 
nudnym, defensywnym widowi-
sku w „Dolíčku”. Trochę dłużej 
poleżała w głowie tylko „setka” 
Lukáša Budínskiego, który w koń-
cówce meczu z czystej pozycji 
trafił głową w spojenie słupka z 
poprzeczką. 

Lokaty: 1. Slavia Praga 24, 2. 
Pilzno 24, 3. Sparta Praga 23, 4. 
Ostrawa 22,… 11. Karwina 10, 12. 
Opawa 10 pkt. 

FNL

TRZYNIEC  
JIHLAWA 1:2
Do przerwy: 1:0. Bramki: 45. Kušnír 
– 53. Klíma, 69. Levin. Trzyniec: 
Adamuška – Kušnír, Čelůstka, Be-
decs, Janoščín (77. Dedič, 90. Re-
intam) – Janošík, Vaněk, Weber, 
Šumbera – Omasta – Hejný.

Gospodarze otrzymali w prezen-
cie dwa karne, ale tylko Kušnír z 
„11” wycelował dokładnie. O tym, 
że niewykorzystane okazje lubią 
się mścić, przekonali się trzyń-
czanie w drugiej połowie. Ze sta-
rą sportową maksymą próbował 
coś wskórać w końcówce meczu 
Čelůstka, ale piłka po jego strzale 
głową uderzyła w poprzeczkę. 

Lokaty: 1. Jihlawa 20, 2. Hradec 
Kralowej 20, 3. Cz. Budziejowice 
19,… 15. Trzyniec 7 pkt. 

DYWIZJA
Bogumin – HFK Ołomuniec 3:0 
(Košťál, Halaška, Baculák), Dzieć-
morowice – Hranice 1:6 (Alić – Ma-
rek 3, Vavřík, Kuchař, Křenek), 

Hawierzów – Opawa B 1:1 (Hottek 
– Jankauskas), Bruntal – Szumperk 
3:0, Slavičín – Frydlant 3:1, Ujście – 
Kozlowice 1:4, Przerów – Wsecin 1:1, 
Herzmanice – N. Jiczyn 2:5. Lokaty: 
1. N. Jiczyn 24, 2. Hranice 16, 3. Koz-
lowice 16,… 7. Bogumin 14, 9. Dzieć-
morowice 13, 10. Hawierzów 13 pkt. 

M. WOJEWÓDZTWA
Datynie Dolne – L. Piotrowice 0:2 
(Hanusek, Makula), Oldrzyszow – 
Cz. Cieszyn 1:0, Haj – P. Polom 1:1, 
Polanka – Hlubina 2:0, Karniów – 
St. Biela 5:3, Frensztat – Bilowec 4:2, 
Břídličná – Czeladna 2:0, Bruszperk 
– Szonów 2:2. Lokaty: 1. Frensztat 
26,… 4. Piotrowice 19, 5. Cz. Cieszyn 
19, 13. Datynie Dolne 9 pkt. 

IA KLASA – gr. B
Stonawa – Sl. Orłowa 0:1, St. Miasto – 
Bystrzyca 5:2, Dobratice – Jabłonków 
1:2, Luczina – Śmiłowice 3:1, Dobra – 
Olbrachcice 1:1, Libhošť – Wracimów 
1:3, Hrabowa – Jistebnik 1:1. Lokaty: 
1. Bystrzyca 21,… 4. Jabłonków 13, 5. 
Orłowa 13, 6. Stonawa 11, 11. Olbrach-
cice 8, 12. Śmiłowice 7 pkt. 

IB KLASA – gr. C
Lutynia Dolna – Nydek 6:2, Wierz-
niowice – Sucha G. 1:2, Sedliszcze 
– Gnojnik 5:2, Mosty – L. Piotro-
wice B 0:1, Zabłocie – Wędrynia 
4:3, Oldrzychowice – I. Piotrowice 
2:1, Wacławowice – Toszonowice 
1:3. Lokaty: 1. Lutynia Dolna 21, 2. 
Sucha Górna 21, 3. Toszonowice 19 
pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
G. Hawierzów – L. Łąki 0:5, G. Błę-
dowice – Dąbrowa 1:0, Cierlicko 
– TJ Pietwałd 1:2, Sj Pietwałd – F. 
Orłowa 1:2, Sn Hawierzów – V. 
Bogumin 4:2, Żuków Górny – B. 
Rychwałd 4:0. Lokaty: 1. TJ Pie-
twałd 21, 2. G. Błędowice 15, 3. Sj 
Pietwałd 12 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Noszowice – Piosek 3:3, Gródek – 
Baszka 2:2, Niebory – Bukowiec 1:2. 
Lokaty: 1. Liskowiec 18, 2. Kozlowi-
ce 14, 3. Piosek 13 pkt.  (jb)

Kryzys trwa w najlepsze
Tak źle już nie było dawno. 

Hokeiści Trzyńca przegrali w 
niedzielę piąty mecz w sezonie, 
spadając w tabeli Tipsport Ekstra-
ligi na przedostatnie miejsce. 

Katem Stalowników został Ka-
rel Plášek mł., który w ostatnich 
sekundach spotkania z kontry 
wystrzelił Komecie komplet 
punktów. Trzyńczanie na tafli 
mistrza RC długo gonili jedno-

bramkową stratę. W 58. minucie 
wyrównał w przewadze kapitan 
Lukáš Krajíček, ale z  dogrywki 
były nici. – Nerwówka daje się 
we znaki. Z  nadmiaru chęci po-
jawiają się błędy – stwierdził Ma-
rek Zadina, drugi trener Trzyńca. 
– W takich chwilach zawsze mó-
wię chłopakom: głowy do góry, 
będzie lepiej – zaznaczył Zadina. 

TIPSPORT EKSTRALIGA

BRNO  
TRZYNIEC 2:1
Tercje: 1:0, 0:0, 1:1. Bramki i asy-
sty: 13. Zaťovič (Štencel, P. Holík), 
60. Plášek mł. (Kašpar, Štencel) 
– 58. Krajíček (Marcinko, Roberts 
Bukarts). Trzyniec: Hrubec – 
Krajíček, M. Doudera, Galvinš, D. 

Musil, Gernát, Adámek – Dravec-
ký, Marcinko, Martynek – Adam-
ský, Cienciala, Svačina – Roberts 
Bukarts, M. Kovařčík, Kofroň – 
Chmielewski, R. Vlach, Rudovský 
– Raška. 

Lokaty: 1. Litwinów 17, 2. Hra-
dec Kr. 17, 3. Liberec 12,… 8. Wit-
kowice 10, 13. Trzyniec 3 pkt. Dziś 
(17.30): Witkowice – Zlin.  

 (jb)

Właśnie tak miało być!
Reprezentacja Polski w siatkówce obroniła złoty medal mistrzostw świata. W finale 
rozegranym w Turynie podopieczni trenera Vitala Heynena pokonali Brazylię 3:0. W meczu  
o brąz Amerykanie wygrali z Serbami 3:1.

Janusz Bittmar

To była powtórka finału 
sprzed czterech lat. Wów-
czas biało-czerwoni zawo-

jowali czempionat rozgrywany w 
Polsce, a w meczu o złoto poko-
nali Canarinhos 3:1. Dla polskich 
siatkarzy był to czwarty mecz w 
historii finałów mistrzostw świa-
ta. Pierwsze złoto zdobyli w 1974 
roku w Meksyku, drugie w 2014 
w Katowicach, zaś dwanaście lat 
temu w Japonii sięgnęli po sre-
bro. 

W polskiej kadrze młodość 
przeplatała się z doświadcze-
niem. Belgijski trener Vital Hey-
nen umiejętnie pokierował dru-
żyną złożoną z gwiazd, a także 

debiutantów. Pierwszy złoty me-
dal w seniorskiej karierze wywal-
czył w mistrzostwach Grzegorz 
Łomacz. – Jeszcze to do mnie nie 
dociera – stwierdził 31-letni pol-
ski rozgrywający. – Tak długi tur-
niej charakteryzuje się tym, że za-
wsze są gorsze i lepsze momenty. 
Kluczem do sukcesu była nasza 
drużyna. W najtrudniejszych mo-
mentach, a tych nie brakowało, 
zawsze byliśmy razem i zawsze 
się wspieraliśmy – dodał. Wybra-
ny do najlepszej szóstki turnieju, 
środkowy bloku Piotr Nowakow-
ski, zamienił się przez moment 
w… profesora historii. – Nie ma 
co ukrywać, że tworzymy histo-
rię. Oby było tak dalej.

Podpisujemy się pod tymi sło-
wami obiema rękami.   • Złota polska drużyna. Fot. FIVB

Memoriał 
Wandy Delong 

W najbliższą niedzielę odbę-
dą się w Mistrzowicach 42. 

otwarte mistrzostwa PZKO w biegu 
przełajowym o memoriał Wandy 
Delong.
Główną nagrodą jest Puchar Prze-
chodni, przeznaczony dla ekipy, 
która wystawi najlepszą 3-osobową 
drużynę męską i kobiecą. Przygoto-
wane są upominki dla najlepszych w 
kategoriach wiekowych chłopców 
(mężczyzn) i dziewcząt (kobiet), a są 
one następujące: lat 6-7, 8-9, 10-
11, 12-13, 14-15, 16-18, 19-35, 36 
– 49 i powyżej 50 lat.
Organizatorzy zwracają się z prośbą 
do dyrekcji szkół podstawowych i 
średnich, by poparli tę tradycyj-
ną imprezę przez wysłanie swoich 
zawodników, bowiem jest ona po-
myślana również jako jedna z form 
integrowania naszego środowiska 
szkolno-młodzieżowego.
Początek zawodów o godz. 9.00 
(rejestracja do 8.45) obok byłej 
polskiej szkoły w Mistrzowicach. 
Usprawniłoby cały przebieg pre-
zentacji, gdyby zgłoszenia napły-
nęły do czwartku 4  października 
(d.kadlubiec@volny.cz) z podaniem 
imienia, nazwiska, kategorii i szkoły 
(PZKO) zawodników. (r)

EKSTR. PIŁKI RĘCZNEJ

KARWINA  
N. VESELÍ 27:23
Do przerwy: 12:10. Karwina: Marja-
nović, Mokroš – Jan Užek 2, Brůna 
2, Nantl 3, Monczka 8/6, Nedoma 
4, Solák 5, Drzyzga 1, Stojanovič, 
Zbránek, Piątek, Plaček, Zamarski, 
Mucha, Růža. 
Lokaty: 1. Pilzno, 2. Karwina, 3. Lo-
wosice po 6 pkt.  (jb) 
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CO W TEATRZE

SCENA „BAJKA” –  WĘDRYNIA: 
O zbójniku Ondraszku (2, godz. 
10.00).

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Mała 
Stopa (2, 3, godz. 16.00); Oko na Ju-
lię (2, godz. 17.30); Domestik (2, 3, 
godz. 19.00); Po čem muži touží (2, 
3, godz. 20.00); Listonosz Pat i wiel-
ki świat (4, godz. 16.00); Stoplifters 
(4, godz. 17.30); Han Solo: Gwiezd-
ne Wojny – historie (4, godz. 18.00); 
Mamma Mia! Here We Go Again (4, 
godz. 20.00); KARWINA – Centrum:  
Jurassic World: Upadłe królestwo (2, 
godz. 17.15); Szpieg, który mnie rzu-
cił (2, godz. 20.00); Když draka bolí 
hlava (3, godz. 16.00; 4, godz. 17.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Leave No 
Trace (2, 3, godz. 20.00); Po čem muži 
touží  (3, godz. 17.30); Když draka bolí 
hlava  (4, godz. 16.30); JABŁONKÓW: 
Ciche miejsce (3, godz. 18.00);  CZ. 
CIESZYN – Central: Žalman aneb 
naslouchám tichu země (3, godz. 
17.30); Narodziny gwiazdy (4, godz. 
17.30);  Venom (4, godz, 20.00); CIE-
SZYN – Piast: Zegar czarnoksiężnika 
(2-4, godz. 15.30, 17.30); Kamerdyner 
(2-3, godz. 19.30; 4, godz. 17.15); Pre-
dator (2, 3, godz. 17.30).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 9.15 na 103 
FM; powtórka: pon. godz. 23.05.

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN – Październikowy wy-
kład MURu odbędzie się w czwartek 
4. 10. o godz. 17.00 w auli Gimna-
zjum im. J. Słowackiego. „Sękaci lu-
dzie – życie i twórczość Karola Pieg-
zy” przedstawi Michał Przywara.

KARWINA – Oddział Literatury 
Polskiej Biblioteki Regionalnej za-
prasza w środę 3. 10. o godz. 17.00 
na wernisaż wystawy Zbigniewa 
Kubeczki pt. „Ekslibrisy” do biblio-
teki na Rynku Masaryka. Wysta-
wa czynna do 30. 10 w godzinach 
otwarcia biblioteki.
KLUB NAUCZYCIELI EMERYTÓW 
w RC – Zaprasza na Spacer Jesien-
ny, który się odbędzie 4. 10. Spoty-
kamy się na dworcu kolejowym w 
Boguminie o godz. 9.30. W progra-
mie: spacer przez Nowy Bogumin, 
przejazd autobusem do Starego 
Bogumina, gdzie zwiedzimy rynek, 
muzeum, Dom Narodowy, kościół 
p.w. Marii Panny. Można też obej-
rzeć meandry rzeki Odry, ujście rze-
ki Olzy do Odry.
MOSTY k. JAŁONKOWA –  Bi-
blioteka Miejska zaprasza 6. 10. od 
godz. 10.00 na Konkurs „O najlep-
szego Pexesmana”; 16. 10. o godz. 
16.00 odbędzie się spotkanie z au-
torką książek dla dzieci Katarzyną 
Wasiłkowską w ramach projektu „Z 
książką na walizkach”. Spotkanie 
przeznaczone dla całych rodzin – 
dzieci z rodzicami i prarodzicami.
PTTS „BŚ”  – Zaprasza 6. 10. na 
ostatnią tegoroczną wycieczkę 
autobusową. Trasy 10 km i 21 km 
prowadzą malowniczymi jesienny-
mi ścieżkami Kysuc z Semetešu do 
Zákopčia. Opis tras oraz mapki na 
www.ptts-beskidslaski.cz. Odjazd 
autobusu z Karwiny o godz. 6.00, z 
Cz. Cieszyna o godz. 6.20, z Trzyńca 
– dworzec autobusowy o godz. 6.35, 
dalej w odstępach 5 minut: Wędry-
nia – przystanek autobusowy, By-
strzyca, Jabłonków. Kierownik wy-
cieczki: Láďa Michalík 602 840 384.
TURYSTYCZNY KLUB KOLARSKI 
PTTK „Ondraszek” – Zaprasza na 
wycieczkę rowerową pt. „Śladami 
Adama Małysza” 7. 10.  o godz. 9.00 
zbiórka na rynku w Cieszynie. Prze-
jazd przez Dzięgielów, Ustroń, Wi-
słę powrót we własnym zakresie. W 
programie przejazd Wiślańską Trasą 
Rowerową do Wisły, zwiedzanie Mu-
zeum A. Małysza (5 zł) oraz skoczni 
narciarskiej im. Adama Małysza 
w Malince (przejazd kolejką 10 zł). 
Prowadzący: Przodownik Turystyki 
Kolarskiej Mariusz Bubik.
WĘDRYNIA –  MK PZKO i Wspól-
nota zapraszają na spotkanie 
przedwyborcze 2. 10. o godz. 15.00 
do Czytelni.

PROGRAM TV

Zapraszamy w sobotę 13 października o godz. 15.00 do Mostów k. Czeskiego Cieszyna na 
tradycyjne placki ziemniaczane. W programie także prelekcja Władysława Żagana i Wojciecha 
Grajewskiego „Co każdy mosteczan herbu burgrabskiego wiedzieć powinien o swej wiosce”.I N F O R M A T O R 

WTOREK 2 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Niezwykłe losy 10.40 
My, uczęszczający do szkoły (s.) 11.45 
Czarne owce 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Siatkonoga 14.15 Śmierć pięknych 
saren (film) 15.50 Napisała: Morder-
stwo (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.00 Doktor 
Martin (s.) 20.55 Ja, Mattoni (s.) 21.55 
Most nad Sundem (s.) 22.55 Ojciec 
Brown (s.) 23.40 Manu i Maciej jadą 
do Rzymu 0.10 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Pory roku na Ziemi 
10.00 Łup w imieniu królowej 10.40 
Czesi ratują 11.10 Królestwo natury 
11.35 Strawa dla duszy & ciała 12.05 
Nie poddawaj się 13.00 Ślady, fak-
ty, tajemnice 13.30 Historie domów 
13.50 Made in Nature 14.30 Marco 
Polo: Odkryta tajemnica 15.20 Po-
szukiwania świętego Maura 16.20 
Historie.cs 17.20 Świat z lotu ptaka 
18.15 Zapach cypryjskiej kuchni z 
Miroslavem Donutilem 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Chcesz je? 19.00 Jeden 
dzień z tramwajem T-3 19.25 Johan-
nes Kepler 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Niemcy kon-
tra Hitler - krwawa jesień 1938 21.00 
Świadkowie zdrady 22.05 Żelazny 
wiek 23.00 House of Cards (s.) 23.55 
Lotnicze katastrofy 0.35 Kryzys. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Uli-
ca (s.) 9.55 Spece (s.) 10.55 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wia-
domości 12.25 Krok za krokiem (s.) 
12.45 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.05 Dr House (s.) 15.55 
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Uli-
ca (s.) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 21.40 Weekend 22.40 
Training Day (s.) 23.35 Bez śladu (s.) 
0.30 Dr House (s.). 
PRIMA 
6.15 Ben 10 (s. anim.) 6.35 My Little 
Pony (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 9.15 
Ostry kurczak (s.) 10.20 Lotta (film) 
12.10 Południowe wiadomości 12.25 
Gliniarz i prokurator (s.) 13.30 Komi-
sarz Rex (s.) 15.30 Policja Hamburg 
(s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości 
16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Top 
Star 20.15 Rodzina Krejzów (s.) 21.45 
Glina (s.) 23.05 Top Star magazyn 
23.55 Policja w akcji 0.50 Komisarz 
Rex (s.). 

ŚRODA 3 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Spóźnione morderstwo 
10.45 Doktor Martin (s.) 11.45 Czarne 
owce 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Sama w domu 14.00 Ojciec 
(film) 14.30 Złote węgorze (film) 
15.55 Napisała: Morderstwo (s.) 16.40 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Choleryk (s.) 21.00 Te-

ściowa na 102 (film) 22.30 Columbo 
(s.) 23.45 Most nad sundem (s.) 0.45 
AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Hawana 9.55 Mar-
co Polo 10.55 Pokój według Mona-
chium 12.35 Kałasznikow kontra M16 
13.30 Nasza wieś 13.55 Muzyczne wę-
drówki 14.25 Folklorika 14.50 Kwar-
tet 15.20 Zerowa grawitacja 16.15 
Klucz 16.45 Druga republika 17.45 
Most między kiczem a mistyką 18.25 
GEN - Galeria elity narodu 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Babel 19.20 Niezreali-
zowane projekty 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Kamera 
w podróży 21.00 Podróż po Indochi-
nach 21.30 Zapach cypryjskiej kuchni 
z Miroslavem Donutilem 22.00 Skra-
dziona granica (film) 23.25 W imię 
ojczyzny (s.) 0.10 House of Cards (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-
ca (s.) 9.40 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.25 Krok za krokiem (s.) 12.45 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.05 Dr House (s.) 15.55 CSI: Kry-
minalne zagadki Las Vegas (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Za-
mieńmy się żonami 21.35 Małe miło-
ści 22.40 Training Day (s.) 23.30 Bez 
śladu (s.) 0.25 Dr House (s.). 
PRIMA 
6.10 Ben 10 (s. anim.) 6.25 My Little 

Pony (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 9.10 
Ostry kurczak (s.) 10.20 Lotta i speł-
nione życzenia (film) 12.10 Południo-
we wiadomości 12.25 Gliniarz i pro-
kurator (s.) 13.25 Komisarz Rex (s.) 
15.30 Policja Hamburg 16.35 Popo-
łudniowe wiadomości 16.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Błę-
kitny kod (s.) 21.35 Show Jana Krausa 
22.50 Ojcowie na wychowawczym 
(s.) 0.00 Policja w akcji 1.00 Komi-
sarz Rex (s.). 

CZWARTEK 4 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 9.50 Ojciec 10.15 Wiejski 
lekarz (s.) 11.00 Saturnin (s.) 11.45 
Czarne owce 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Śladami gwiazd 14.25 Mały waru-
nek szczęścia 15.05 Wszystko-party 
15.50 Napisała: Morderstwo (s.) 16.45 
Wszystko, co lubię 17.15 AZ kwiz 17.45 
Czarne owce 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.00 Wybory 2018 - finał 
22.00 Sprawy detektywa Murdocha 
(s.) 22.45 Kryminolog (s.) 23.45 Oj-
ciec Brown (s.) 0.35 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Świat z lotu pta-
ka 9.55 Mityczne potwory morskich 
otchłani 10.40 Skradziona granica 
12.05 Na winnym szlaku 12.35 Naj-
ważniejsze operacje II wojny świa-
towej 13.35 Magazyn chrześcijański 
14.00 Made in Nature 14.40 Stra-
wa dla duszy i ciała 15.10 Twarz to 
zwierciadło naszego życia 15.40 Na 
pływalni z Ondřejem Synkiem 16.10 
Niezrealizowane projekty 16.30 
Święty Wacław 17.25 Pory roku na 
Ziemi 18.15 Podróż po Indochinach 
18.45 Wieczorynka 19.00 Przygody 
nauki i techniki 19.25 Vilém Slavata z 
Chlumu a Košumberka 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Z kucharzem dookoła świata: Brazy-
lia 21.00 Bedeker 21.30 Czesi ratują 
22.00 Półmrok 22.30 Ciecierzyca i 
sutanna (film) 23.25 Queer 23.50 Śla-
dy, fakty, tajemnice. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.45 Zamieńmy się żonami 10.55 
Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południo-
we wiadomości 12.35 Krok za kro-
kiem (s.) 12.55 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 14.05 Dr House (s.) 
15.55 CSI: Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 21.40 Gwiezd-
ne życie 22.15 Na skraju śmierci (film) 
0.10 Dr House (s.). 
PRIMA 
6.10 Ben 10 (s. anim.) 6.25 My Little 
Pony (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 9.10 
Ostry kurczak (s.) 10.20 Bella a prze-
prowadzka (film) 12.10 Południowe 
wiadomości 12.25 Gliniarz i prokura-
tor (s.) 13.30 Komisarz Rex (s.) 15.30 
Policja Hamburg (s.) 16.35 Popołu-
dniowe wiadomości 16.50 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
Rodzina Krejzów (s.) 21.35 Prima 
Partička 22.45 Tak jest, szefie! 0.00 
Policja w akcji 0.55 Komisarz Rex (s.). 

Ogłoszenia do »Głosu«  
przyjmowane są w dni powszednie:

• W redakcji „Głosu” przy ul. Strzelni-
czej 28, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-
15.30, tel. 558 731 766 e-mail: info@
glos.live • W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. - Studio Graficzne, Hudeczek 
Service sp. z o.o., Olbrachcice, Stonaw-
ska 340, w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.
servis@hudeczek.cz. • W Odd. Literatu-
ry Polskiej, Biblioteki w Karwinie-Frysz-
tacie (przy rynku) w po: 13.00-18.00, 
wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, czw: 8.00-
12.30, 13.00-18.00, pt: 8.00-12.30, 
13.00-17.00. Poza godzinami otwarcia 
złożenie ogłoszenia można uzgodnić 
(telefonicznie pod nr.: 596 312 477 lub 
724 751 002, e-mail: knih-k1pl@rkka.cz.

POLECAMY

• Made in Nature
Wtorek, 2 października, godz. 13.50  
TVC 2

• Podróż po Indochinach
Czwartek, 4 października, godz. 18.15  
TVC 2

• Lotta i spełnione życzenia
Środa, 3 października, godz. 10.20  
PRIMA
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WSPOMNIENIA

WSPOMNIENIA

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.
Dnia 2 października mija trzecia rocznica śmierci na-
szego Drogiego Męża, Taty i Dziadka

śp. ANTONIEGO SAMCA
z Mostów k. Jabłonkowa

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi. GŁ-531

W tych dniach w szczególny sposób wspominamy na-
szą Drogą Matkę

śp. BRONISŁAWĘ BRANNĄ
z domu Franek, 

której 90. rocznica urodzin przypada  
na 4 października 

Pamięcią otaczamy też Jej Małżonka i naszego Drogie-
go Ojca 

śp. BOGUSŁAWA BRANNEGO
zmarłego 23. 11. 1990 

Wszystkich, którzy Ich znali, prosimy o ciche wspo-
mnienie i modlitwę.

Synowie Kazimierz i Zygmunt z rodzinami. GŁ-537

Dnia 29 września minęła 5. rocznica, kiedy odszedł od 
nas na zawsze

śp. BOGUSŁAW TACINA
z Nawsia

Z miłością wspominają żona Milka, synowie Bogusław, 
Roman i córka Milka z rodzinami. GŁ-535

Jedenaście lat temu, 30 września 2007 roku, odszedł od 
nas nasz Drogi i Kochany

śp. inż. ADAM CIEŃCIAŁA
z Czeskiego Cieszyna

Tych, którym był bliski i zachowują w sercu pamięć 
o Nim, o chwilę wspomnień prosi najbliższa rodzina.
 GŁ-526

Kto kochał – nie zapomni, 
kto znał – niechaj wspomni

Dziś mija 30. rocznica, kiedy nas bez jedynego słowa 
rozłączenia na zawsze opuścił  Kochany Mąż, Ojciec, 
Brat, Szwagier i Wujek

śp. WIESŁAW WOŹNIAK
z Orłowej-Lutyni

O chwilę wspomnień prosi najbliższa rodzina. RK-110

Dnia 5. 10. 2018 minie pierwsza bolesna rocznica śmier-
ci naszego Drogiego

śp. ERWINA DRÓZDA 
z Hawierzowa-Szumbarku 

Wszystkich, którzy Go znali, prosimy o ciche wspo-
mnienie razem z najbliższą rodziną. GŁ-538

Dnia 3 października minie 1. rocznica śmierci naszego 
Kochanego Taty, Dziadka, Wujka i Pradziadka

śp. KAROLA SZEWCZYKA
z Sibicy

O chwilę wspomnień proszą synowie Roman i Zbigniew 
oraz córka Irena.
 GŁ-539

W tych dniach przypominamy sobie 20. rocznicę  
śmierci

śp. WŁADYSŁAWA FRYDY 
ze Stanisłowic

Wszyscy, którzy Go znali, niechaj wspominają razem 
z nami.
 GŁ-533

Można odejść na zawsze, by stale być blisko…
Pogrążeni w głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 21 września 
2018 w wieku 85 lat zmarła nasza Kochana Mamusia, 
Babcia, Prababcia, Siostra, Szwagierka, Ciocia, Kuzyn-
ka, Przyjaciółka i Sąsiadka

śp. HELENA PINDÓROWA
z domu Rusz

zamieszkała w Ropicy nr 100
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbył się w środę 26 wrze-
nia 2018 z kościoła rzymskokatolickiego w Ropicy. 
W smutku pogrążona rodzina dziękuje wszystkim za 
udział w pogrzebie. GŁ-530

Matka nigdy nie umiera,
ona tylko w daleką podróż się wybiera,
by odpoczęło serce skołatane miłością i tym,
co w udziale pisane jest Matce.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich, krewnych, przyjaciół i znajomych, że 1 paździer-
nika 2018 zmarła w wieku 56 lat nasza Kochana Żona, 
Mama, Babcia, Siostra, Ciocia, Szwagierka i Teściowa

śp. DANUTA PRZECZKOWA
z Hawierzowa-Szumbarku

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek 5 października 2018 o godz. 
15.00 z kaplicy w Hawierzowie-Szumbarku. Zasmucona rodzina. GŁ-543

Z całego, żalem okrytego serca, dziękuję wszystkim, którzy w tak bole-
snych dla mnie chwilach okazywali mi współczucie, wsparcie i pomoc, 
w związku ze śmiercią mojego Nieodżałowanego Męża

śp. inż. ANDRZEJA MORONIA
Szczególnie gorące podziękowania składam pani Beacie Czendlik-Šel 
za przepiękny śpiew oraz inż. Andrzejowi Feberowi za ujmującą mowę 
pożegnalną nad grobem Zmarłego. Żona Anna. GŁ-532

Szczere wyrazy współczucia rodzinie z powodu śmierci naszego Kolegi

śp. DANIELA PYSZKI
składają koleżanki i koledzy z klasy gimnazjalnej. GŁ-536

NEKROLOGI

„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

Firma handlowa Distrimed s.r.o. z siedzibą w Czeskim Cieszynie 
poszukuje osoby na stanowisko 

ASYSTENTA/ASYSTENTKI
Wymagania:

 ) biegła znajomość języka polskiego, angielskiego i czeskiego
 ) obowiązkowe posiadanie wykształcenia średniego z maturą
 ) umiejętność pracowania z podstawowymi aplikacjami Office 

Praca odpowiednia również dla absolwentów. 
Możliwość natychmiastowego rozpoczęcia pracy.

Profil kandydata prosimy zasyłać na adres distrimed@seznam.cz.
 GŁ-534

Warsztaty z mistrzem
W ramach 
tegorocz-
nych „Mel-
pomen” i 
towarzy-
szących im 
„Talinek” 
w wę-
dryńskiej 
„Czytelni” aktorka filmowa i teatralna 
Ewa Żukowska poprowadzi warsztaty 
dla instruktorów teatrów dziecięcych. 
Jurorka najważniejszych festiwali 
teatrów dziecięcych w Polsce przy-
jedzie na Zaolzie w sobotę 6 paź-
dziernika. Warsztaty będą otwarte dla 
wszystkich chętnych, którzy do środy 
zgłoszą się mailowo pod adresem: 
zg@pzko.cz. 
– Warsztaty będą się składały z 
części praktycznej i teoretycznej, na 
pewno będą inspiracją do pracy z 
zespołami teatralnymi, śmiem twier-
dzić, że nie tylko dziecięcymi – wy-
jaśnia organizatorka imprezy, Halina 
Szczotka z ZG PZKO. – Bardzo pole-
cam to wydarzenie, takie spotkania 
nie zdarzają się często. Sama w nich 
uczestniczyłam i muszę przyznać, że 
wiele mnie nauczyły.
Ewa Żukowska jest metodykiem i 
specjalistką do spraw teatrów dzie-
cięcych i młodzieżowych. Zasiada w 
jury Festiwalu Teatrów Dziecięcych 
w Krośnie. 
– Jednym z moich życiowych celów 
jest ożywienie życia teatralnego na 
Zaolziu, dlatego serdecznie zapra-
szam na warsztaty – dodaje Szczotka.
Spotkanie z Ewą Żukowską to tyl-
ko jeden z punktów trzydniowego 
przeglądu amatorskich zespołów 
teatralnych „Melpomeny”. Od piątku 
5 października do niedzieli na scenie 
„Czytelni” w Wędryni zostanie wy-
stawionych aż sześć przedstawień 
– zagrają je zespoły z Chorzowa, 
Cieszyna, Jasienia, Milikowa, Lwowa 
oraz gospodarze imprezy – wędry-
nianie. W ramach „Melpomen” w 
piątek przed południem odbędzie się 
również przegląd dziecięcych zespo-
łów teatralnych „Talinki”. (szb)

POLECAMY
APEL DO WYBORCÓW

Wybory komunalne zadecydują 
o tym, kto będzie w naszych 

miastach i gminach decydował o 
naszych sprawach w następnych 
czterech latach. Dlatego ważne jest 
wybierać do rad kandydatów narodo-
wości polskiej lub kandydatów dzia-
łających w interesie polskiej mniej-
szości narodowej. Apelujemy, aby w 
gminach, w których były zgłoszone 
listy z kandydatami narodowości pol-
skiej lub listy wyborcze deklarujące w 
programach działanie w interesie pol-
skiej mniejszości narodowej, oddać 
głos na tę listę wyborczą. Prosimy, 
wypełnijmy swój obywatelski obo-
wiązek i idźmy do wyborów. Tylko w 
ten sposób możemy zapewnić swo-
im kandydatom mandaty w radach 
gmin. Na listy wyborcze ruchu poli-
tycznego COEXISTENTIA oddajmy 
głos w gminach: Olbrachcice, Koco-
będz, Wędrynia, Nydek, Koszarzyska, 

Gródek, Milików, Nawsie, Łomna 
Dolna, Bukowiec. Na listy wyborcze 
Stowarzyszenia Ruchu Politycznego 
COEXISTENTIA i Kandydatów Nie-
zależnych prosimy głosować w nastę-
pujących miastach i gminach: Lutynia 
Dolna – Soužití-Wspólnota, Piotro-
wice koło Karwiny – Soužití-Wspól-
nota, Cierlicko, Ropica – Pro rozvoj 
Ropice, Jabłonków – Soužití-Wspól-
nota, Piosek – Piosek-Písek, Mosty 
koło Jabłonkowa – MOSTY PLUS. 
W Trzyńcu prosimy głosować na 
listę wyborczą – PRO Třinec, w Bo-
guminie na koalicję– BOHUMÍNSKÁ 
4KOALICE, w Karwinie koalicję – 
Karvinskakoalice.cz, w Hawierzowie 
na koalicję– Společně pro Havířov,w 
Czeskim Cieszynie na listę wybor-
czą KDU-ČSL, w Bystrzycy: SNK-
-Jasně,čitelně,srozumitelně, Orłowa: 
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI.
 GŁ-542
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MINIKWADRAT MAGICZNY I

MINIKWADRAT MAGICZNY II

UŚMIECHNIJ SIĘ NASI DZIAŁACZE

P O S T  S C R I P T U M 

Fot. ARC

ALEKSANDRA OPIOŁ

Zamiłowanie do pracy społecznej wyssałam z mlekiem 
matki, choć może nie jest to do końca zbyt precyzyjne 

określenie, bo w naszym domu społecznikiem był głównie 
ojciec. W szkole podstawowej byłam dzieckiem od mówie-
nia wierszyków na konkursach, akademiach i tym podob-
nych okazjach. Po powrocie ze studiów w Katowicach zaan-
gażowałam się w pracę społeczną. Poproszono mnie wtedy, 
żebym weszła w skład zarządu MK PZKO w Stonawie i się 
zgodziłam. Przypadła mi w udziale działka kulturalna. Tego, 
jak zorganizować akademię i jak ją poprowadzić, nauczyłam 
się od mojej koleżanki nauczycielki, a później dyrektorki 
szkoły w Karwinie-Nowym Mieście, Jadwigi Palowskiej. W 
placówce, w której pracowałam, organizowano wiele takich 
imprez, a ja zdobyte tam doświadczenia przenosiłam na sto-
nawski grunt. W 1988 roku rozpoczęła się moja współpraca z 
Chórem Nauczycieli Polskich. Od razu rzucono mnie na głę-
boką wodę. Mój debiut w roli konferansjerki miał bowiem 
miejsce na Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie. 
Sporo zawdzięczam nieodżałowanej Halinie Kowalczyk, 
która udzieliła mi wielu pożytecznych wskazówek. Jedna z 
nich mówiła, że najgorszym konferansjerem jest czytający 
konferansjer. Nigdy nie przestałam kierować się tą zasadą i 
konsekwentnie wszystkich tekstów uczyłam się na pamięć. 
Po przeprowadzce w 2003 roku z Karwiny, gdzie mieszkali-
śmy przez pewien czas, do Stonawy, wróciłam również do 
pracy w zarządzie Koła PZKO. Ponownie spoczywa więc na 
moich barkach organizacja imprez kulturalnych, w czym, 
oczywiście, pomaga mi wielu stonawskich społeczników. 
Natomiast jeśli chodzi o moje życie zawodowe, to związa-
łam je ze szkolnictwem. Od przedszkola chciałam być na-
uczycielką. Najpierw pracowałam w polskiej podstawówce 
w Karwinie-Nowym Mieście, a potem w karwińskiej szkole 
zdrowotnej, gdzie uczę do dziś. (sch)  

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana książka. Termin ich nadsyłania 

upływa w piątek 12 października 2018 r. Nagrodę 
książkową za rozwiązanie zadań z 18 września 2018 
otrzymuje Alina Bury z Trzyńca-Kojkowic.

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I z 18 września: 
1. AZOT 2. ZEGRZE 3. ORZYSZ 4. TEZA
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II z 18 września: 
1. BLOK 2. LISTKA 3. OTWÓR 4. KARB
Rozwiązanie rozetki z 18 września: 
POWODEM

LOGOGRYF ŁUKOWY

Rozwiązaniem dodatkowym logogryfu jest dokończenie myśli Thomasa Fullera (1608-1661) – angiel-
skiego duchownego i historyka:  „Nie ten przyjaciel, kto współczuje, ale ten, kto...”

1.-4. końcowa część 
powieści
3.-6. środowisko ar-
tystyczne, cygane-
ria 
5.-8. gąbka lub miejsce 
do zmywania naczyń
7.-10. ekipa statku
9.-12. rzeka w południo-
wych Filipinach
11.-2. mebel do leżenia

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: AGUSAN
 (BJK)

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. złoto po angiel-
sku

2. na piersi boha-
tera

3. imię żeńskie lub 
lewy dopływ Po-
stomii

4. łobuz, łajdak

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: 
LENKA  (BJK)

1 2 3 4

1

2

3

4

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. internetowy od-
syłacz

2. klub sportowy z 
Mediolanu

3. fi ltruje krew
4. legendarny 

założyciel Kra-
kowa

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: LINK
 (BJK)

1 2 3 4

1

2

3

4


